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B E S Z Á M O L Ó 

a KISKUNFÉLEGYHÁZI 

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR 

2018. évi munkájáról 
 

BEVEZETŐ 

 

A könyvtárak hagyományos funkciójuk mellett, a találkozások színterei is, nyitott terek, 

amelyben a használók nemcsak az információkkal találkoznak, hanem más emberekkel is. 

 

A könyvtár ma már médiummá, multimédiává alakult, hiszen megtalálható benne minden:  

internet, közös emlékezet, újságok, aktualitások, a dokumentumokban őrzött ismeret, élmény. 

A könyvtár a tanulás, az elmélyült munka, az információforrások, a találkozások, a nyitott  

ajtók és a nyitott szolgáltatások színtere is. 

 

Részt vállalnak a digitális kompetenciák fejlesztésében, a hátrányos helyzetűek bevonásában. 

Ezáltal a kulturális alapszolgáltatások alapintézményei, s mindenki számára rendelkezésre állnak. 

 

I. MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK. Tárgyi, technikai és személyi feltételek 

 

 

Tárgyi feltételek 

 
A 2007 decemberében kibővült, 2008 novemberében megújult könyvtárépület továbbra is 

megfelelő tárgyi feltételek között szolgálja a város lakosságát.  

Az állagmegóvás érdekében több helyiségben sikerült tisztasági meszelést végeztetnünk: a 

médiatárban (ifjúsági sarok kialakításához), részlegesen a kiállító- és kamarateremben, a 

Hattyúház folyosóján (Bodor-gyűjtemény elhelyezéséhez), valamint az irodákba, ill. a 

Gyermekbirodalomba vezető lépcsőházban.  

 

Az intézményvezető több alkalommal jelezte polgármester úr felé a Hattyúház lábazatának 

leválását, s kérte a forrás biztosítását a helyzet megoldásához. A szerződés 2018 decemberében 

aláírásra került, a munkálatokat 2019-ben végzi Bozóki István (1,5 millió Ft). 

 

Júliusban tisztíttattuk a szőnyegeinket. 

Kiss Péter az év folyamán többször ellenőrizte a tűzjelző rendszert és elvégezte a karbantartási 

munkákat is. 

 

A tűz- és munkavédelemi szolgáltatás havi díja 19 050.- Ft, éves szinten 228 600.- Ft. 

 

Június 14-én munka- és tűzvédelmi oktatáson (Nemes-Nagy András), július 27-én foglalkozás-

egészségügyi vizsgálaton (Dr. Patkós Róbert) vettünk részt. 

 

Július 4-én kitisztították és megjavították a könyvtár csatornarendszerét. 
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November hónapban Kocsis Béla asztalosmunkákat végzett a könyvtárban 187 ezer Ft 

összegben: Gyermekbirodalomban függönytartó, lábazat bevonása, a regisztrációs övezetben cd-

tartó fiókok kivitelezése. 

 

Decemberben a Hattyúház udvarának nyári árnyékolásához négy db napvitorlát vásároltunk 

176 510.- Ft összegben. 

 

Az ifjúsági sarok kialakításához többféle bútort vásároltunk: könyvespolcok, asztalok, székek, 

ülőgarnitúra, parafatábla (561 095.-Ft összegben). Szőnyegek vásárlására 87 206.- Ft-ot 

fordítottunk. 

 

A Gyermekbirodalomba sötétítő függönyöket vásároltunk 11 355.- Ft összegben. 

 

Az intézménygazdálkodási keretből Makita akkumulátoros csavarozó és bit készletet vásároltunk 

karbantartási feladatok elvégzéséhez 50 770.- Ft összegben. 

Szintén sikerült 50 ezer Ft összegben 50 db energiatakarékos égőt vásárolni, ezáltal lehetővé vált 

a régi égők cseréje. 

 

 

Technikai feltételek 

 
A TextLib integrált könyvtári rendszer éves szoftverdíja 396 698.- Ft volt.  

 

Az internethasználati díj 2018. évi összege 190 500.- Ft volt, amelyet a Kormányzati Fejlesztési 

Ügynökségnek (KIFÜ, a NIIF utódja) fizettünk. 

Negyedévente 14ezer Ft reprográfiai díjat fizettünk fénymásolónk és az internetes részleg 

nyomtatóhasználata után, éves szinten 60 300.- Ft. 

 

2018. évben a könyvtár nem kapta meg az elmúlt évi pénzmaradványát (1400 ezer Ft), ezért nem 

tudott jelentős eszközfejlesztést megvalósítani. 

Év végi maradványunkból azonban mégis sikerült két db számítógépet (312 ezer) és három office 

programot vásárolnunk (231 ezer Ft). 

A városi költségvetés kulturális sorából Rosta Ferenc alpolgármester úr támogatásának 

köszönhetően az alábbi összegeket kaptuk meg konkrét célokra: Bodor Miklós képek keretezése 

(40 ezer), képtartók vásárlására és felszerelésére a Bodor-képek elhelyezésére (175ezer), Lizik-

Varga Katalin zenés estjére (70ezer). 

 

Júniusban a klímatisztítók 16 klímát tisztítottak ki. 

 

A vírusölő rendszerünk éves díja 99 187.-Ft volt (ESET Endpoint Antivírus licence frissítés). 

Rendezvény- és kiállítótermünkbe 2017-ben beszerzett hangfalakhoz a Szent Benedek Iskola PG 

tagintézményének igazgatóhelyettese ingyenesen elkészítette a fali konzolokat. 

 

A médiatárba megjavíttattuk fejhallgatóinkat, 32 766.- Ft összegben, valamint Samsung UHD 

Smart LED televízót vásároltunk 169 999.- Ft összegben. 

A gyermekeknek Viziné Csilla bábokat készített (könyvtári manófigura) 30 ezer Ft összegben, a 

lépcsőfeljárónál mesefigurákat rajzolt Rátkai Zsuzsa (16 600.- Ft) valamint vetítővásznat vettünk 

elsősorban a gyermekrendezvényekhez (41 470.- Ft). Új vágógép vásárlásával (29 490.- Ft) jobb 

minőségben tudjuk meghívóinkat megfelelő méretűre vágni. 

55 245.- Ft-ért vonalkódolvasót szereztünk be. 
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Weboldalunk karbantartására 90 ezer Ft-ot költöttünk. 

 

Tagja vagyunk az Országos Petőfi Sándor Társaságnak (6 ezer Ft), a Magyar Madártani 

Egyesületnek (12 ezer Ft), a Hungarnet Egyesületnek (tagdíj évi 12 ezer Ft) és az Informatikai és 

Könyvtári Szövetségnek (20 ezer Ft). 
 

Az intézmény 2018-ban a Bodor Miklóstól korábban kapott ex libriseit és Bodor Zsófiától kapott 

Bodor-rajzokat bekereteztette és a Hattyúház falain elhelyezte. A gyűjtemény ünnepélyes 

átadására december 11-én került sor az özvegy, Bodor Zsófia jelenlétében. 

 

Kiállításainkhoz képakasztókat vásároltunk 35 ezer Ft összegben, s képeket kereteztünk 46 ezer 

Ft összegben. Tárlataink szervezéséhez Rosta Ferenc alpolgármester úrtól kaptunk folyamatos 

segítséget, a kiállítások rendezését Lantos Szabolcs végezte. 

 

2018. április 25-én a könyvtárban járt Ágai Dénes (1911-ben született) zsidó likőrgyáros leánya, 

akinek édesapja likőrüzemet működtetett a Hattyúházban.  A hölgyet Róna Tamás kecskeméti 

rabbi kisérte. 

Május 4-én Roykó Viktor leszármazott járt a könyvtárban. Nagyon nagy meglepetés érte, hogy 

emléktábla van elhelyezve a SPAR oldalán. 

Jégh Csilla optikus is járt a könyvtárban, s elmondta, Solymosi Józsefnek - aki az ő dédapja -  a 

Hattyúházban volt illatszertára. 

 

 

Szervezeti változások 

 

A képviselő-testület február 8-i ülésén a 43/2018. (II. 08.) kt. határozattal elfogadta az intézmény 

2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét.  

Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatát Kamerahasználati, az Ifjúsági sarok 

használati és a Panaszkezelési szabályzattal egészítette ki. 

 

Csányi József polgármester úr havonta igazgatói értekezletre hívta az intézmények vezetőit, 

amelyen a könyvtár igazgatója is részt vett. 

 

Az igazgató az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya felkérésére több 

könyvtár igazgatói pályázatát bírálta (Paks, Tiszaalpár). 

 

 

Személyi feltételek 

 
A városi könyvtár 2018. évben 17 fős jóváhagyott létszámmal működött, azonban az év 

folyamán a pénzügyi források hiánya miatt nem tudtuk Abonyi Szilvia státuszát betölteni. 

 

Abonyi Szilvia kollégánk 2018. április 2-án életet adott kisfiának (Lantos Máté). 

 

A kulturális közfoglalkoztatotti státuszon 2018. évben Bakóné Nemcsok Ilonát és Máté 

Nikolettet foglalkoztattuk, majd novembertől Nagy Gergőt és Rádi Krisztiánt. 

 

Július hónapban diákmunkásként 6 órában hárman (Csányi Balázs, Péter Szabó Martin, Bakó 

Liza), augusztusban ketten (Makai Viktória és Ágó Imre) dolgoztak. 

 

Intézményünkben a minőségbiztosítás keretében dolgozóink Szervezeti kultúra kérdőívet 
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tölthettek ki, amelyben  a Minőségirányítási Tanács (MIT) azt kívánta felmérni, hogy a  

munkatársak miképpen viszonyulnak a munkahelyükhöz, mit gondolnak a vezetésről és saját  

szerepükről. 

A felmérés célja a szervezeti kultúra minőségének javítása, hogy a mindennapi munkavégzés 

során a könyvtár munkatársai a legjobb teljesítményüket nyújtsák a szervezet érdekében. 

 

2018-ban dolgozóink elégedettségi vizsgálatát is elvégeztük, felmérésünk célja az volt, hogy 

megismerjük elégedettségük mértékét, megkérdezzük véleményüket feletteseikről, javaslataikat 

az intézmény jobb működéséhez. A felmérést kétévente végezzük el, legutóbb 2016-ban volt 

hasonló kérdőívezés. 

 

Intézményünk könyvtárosa Abonyi Szilvia a Városalapítók napja alkalmából  Kiskunfélegyháza 

Város Elismerő oklevelét vette át. 

 

 

II. MUNKASZERVEZÉS - SZABÁLYZATOK - Marketing - Pályázatok 

 

A könyvtárban az előző évekhez hasonlóan negyedévente tartottunk megbeszéléseket, értékeltük 

az eltelt időszak munkáját és megbeszéltük a következő negyedév feladatait. Az aktuális 

tennivalók megbeszélése érdekében alkalmanként megbeszéléseket, projektmegbeszéléseket 

tartottunk. 

 

Április 12-én értékeltük, elemeztük a könyvtár 2017. év munkáját, megismertük az intézmény 

végleges költségvetését. E munkamegbeszélésen vázoltuk a 2018. év főbb tennivalóit, amelyek 

nagy többsége meg is valósult az év folyamán, sőt a könyvtár 10 éves évfordulója kapcsán 

újakkal egészült ki. 

Március 1-ig elkészült a 2017. évi statisztika, február és március hónapban az előző évi 

beszámoló és az évi munkaterv, amelyet - az eddigieknek megfelelően - megküldtük a Katona 

József Könyvtár igazgatójának. 

 

Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosítását, valamint a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 

Stratégiai tervét a 2017-2021. évekre a Művelődési és Szociális Bizottság 2018. november 27-i 

ülésén jóváhagyta (115/2018. (XI. 27.) MSZB határozat). 

 

 

Külső és belső kommunikáció – marketingtevékenység 

 
2018-ban is kiemelten fontosnak tartottuk szolgáltatásaink bemutatását és megismertetését a 

város polgárai körében. 

A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 500 ezer Ft-ot arculatunk, intézményünk imázsának 

alakításához használtuk fel. Gajdics Dávid operatőr 2 és fél perces filmet készített 

könyvtárunkról, amelynek egy kisfiú a főszereplője, általa ismerhetjük meg az intézmény 

részlegeit és szolgáltatásait. 

Könyvtárunk munkatársai megfogalmazták szlogenünket: Kapcsolat – Kultúra – Közösség 

„Olvasni lelki gyönyörűség”. Rátkai Zsuzsa tervezte meg a felnőtt és a gyermekrészleg új 

könyvtári tájékoztatóit, könyvjelzőit és egy papír táskát, készült egy roll-ap és egy strandzászló, 

amelyek elsősorban a kitelepülések alkalmával kínálnak bemutatkozási lehetőséget. 
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Arculatunk egységes alakítására nagy gondot fordítottunk: 

 

 meghívóinkat, plakátjainkat egységes formátumban készítettük el 

 adószámunkat is tartalmazó 2019-es naptárat készítettünk ezer db-ot  

költsége 25 ezer Ft 

 a Hattyúház külső és belső oldalára elhelyezett esztétikus információs felületet 

igyekeztünk jól kihasználni 

 a Hattyúház árkádjai alatti megállító táblánkon népszerűsítettük saját rendezvényeinket és 

egyéb kulturális programokat 

  honlapunkat, amely többnyelvű, interaktív és vakbarát, folyamatosan hasznos 

információkkal, képanyaggal töltöttük fel. 

 

Népszerű és kedvelt könyvtáruk facebook oldala. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk 

rendezvényeinkkel és munkánkkal kapcsolatosan. Olvasóink tetszésüket lájkokkal fejezik ki 

rendezvényeinkkel és plakátjainkkal kapcsolatosan. Innen értesülhetnek leghamarabb a 

könyvtárral kapcsolatos hírekről. 

 

A könyvtári rendezvények, ünnepségek, kiállítások, versenyek jó alkalmak arra, hogy az 

érdeklődés középpontjába állítsuk a könyvtárat. Ezek közül kiemeljük: 

 a magyar kultúra napja, a Wass Albert felolvasómaraton, a házasság hete programjai, a 

költészet napja, a városalapítók hete, az ünnepi könyvhét, Szent István ünnepe, a könyves 

vasárnap rendezvényeit, a városi mese- és prózamondó találkozókat, a diákság 

helytörténeti vetélkedőjét, Mikulás-napi rendezvényünket, 

 a december 31-i irodalmi délelőtt szervezését. 

 A már hagyományos, de folyamatosan megújuló rendezvényeink: 

-- számos rangos kiállítás rendezésével kapcsolódtunk a város kulturális életéhez 

-- a szombati családi napok 

-- a NAV-fórum, kihelyezett ügyfélszolgálat 

-- FELVI - tájékoztató 

-- a könyvek klubja olvasókör 

-- a hattyúkerti zenés esték 

-- a színe-java klub 

-- a betűbölcsi, a könyvtár baba-mama klubja 

-- az internethasználatot megismertető képzések 

-- augusztusi nyári szünidei programok  

-- táboraink 

-- középiskolásoknak játékos vetélkedők 

-- a könyv-, társasjáték- és játékgyűjtés, ezek felajánlása a Családok Átmeneti 

Otthona részére már évek óta a GYIÖK-kel és a Waldorf Iskolával, átadás december 

13-án történt meg.  

 

Az intézményi marketing és közönségkapcsolatok (pr) eszközeivel is éltünk: 

 honlapunk folyamatos aktualizálása, megjelenés közösségi oldalakon – facebook  

instagram lehetőségének kihasználása 

 reklám (hirdetések, pl. szja 1%, rendezvények) 

 személyre szóló meghívók, plakátok, felhívások (pl. képviselőkhöz, olvasókhoz) 

 kiállítások rendezése 

 helyi lapok: Félegyházi Közlöny, Sirius Rádió, Rádió Smile, Petőfi Népe 
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 bekapcsolódás, önkéntes részvétel városi rendezvényeken (pl. koszorúzási ünnepségek, 

Petőfi- és Móra-ünnepségek). 

Partnerkapcsolatok megújítása, szélesítése: 

 óvodákkal, iskolákkal  

 egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel (védőnői hálózat, Nagycsaládosok) 

 a könyvtárosok, művelődésszervezők, a múzeum és a levéltár dolgozóinak 

együttműködése 

 egyházakkal 

 Móra Ferenc Közművelődési Egyesülettel és a Móra Ferenc Társasággal. 

 

2018 szeptemberében újabb közösségi portált nyitottunk meg olvasóink előtt, az Instagramot. 

Ezen a portálon főleg életképeket és könyvtári pillanatokat osztunk meg olvasóinkkal, főleg a 

fiatalok számára. 

 

Pályázatok 

A pályázatok minden évben pluszforrást jelentenek az intézmény számára, mivel a lehetőségek 

egyre szűkebbek. 

 

A 2018. év eredményes pályázatai 

 

 

1. EMMI KÖNYVTÁRI OSZTÁLYA 

    érdekeltségnövelő támogatás - dokumentum-beszerzésre 459 582.-  

   

  

  

2. NKA Közművelődési Kollégiuma –földrajzi szabadegyetemi sorozatára 200 000.- 

2.1 NKA Közművelődési Kollégiuma – földrajzi szabadegyetemi sor. 250 000.- 

2.2. NKA Közgyűjteményi kollégiuma - arculat alakítása  499 500.-  

 

 

3. A személyi jövedelemadó 2016-2017. évi 1%-ából 257 722.- 

4. EFOP pályázat 5 213 346.-    

                  Mindösszesen:                                                                                        6  880 150.-                                        

     

A 2010-ben befejezett „Tudástárfejlesztés Kiskunfélegyházán és térségében” című 

TIOP 1.2.3-08/0053 pályázat záró fenntartási jelentését elküldtük a pályázatkezelő szervezethez, 

készítette  könyvtáros. A pályázat lezárása 2016-ban megtörtént. 

 

A TÁMOP-3.2.4A-11/1-2012-0061 Tudástárépítés Kiskunfélegyházán – A könyv-társ avagy 

aki olvas, soha nincs egyedül c. pályázaton 47 563 608 Ft-ot nyert el a könyvtár. 

Projektidőszak 2013. január 1-vel kezdődött és 2014. február 28-ig tartott.  Megküldtük a záró 

projekt fenntartási jelentést, amelyet még nem fogadtak el. Készítette Czibolya Szilvia. 

 

Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája című, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-

0121. Megítélt támogatás: 199 996 384 Ft. 

Pályázat 2015. június 30-ával lezárult. Ellenőrzésére 2015. november 13-án került sor, a pályázat 

sikeresen befejeződött. Záró jelentést 2020-ban kell készíteni. 

A GINOP-3.3.1-16 a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, 

pályázaton kb. 1800e Ft értékű eszközcsomagot nyertünk: laptop, tablet, okostelefon, projektor, 

multifunkcionális eszköz, router, bel- és kültéri wifi, amelyet a KIFÜ telepített 2018-ban. 
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2018-ban sikeres  EFOP pályázatot nyertünk el a Katona József Könyvtár konzorciumi 

tagjaként képzésekre, amelynek megvalósítása 2018-ban kezdődött meg, két évig tart és 2020-

ban fejeződik be. A pályázat címe: EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása. Összege: 5 213 346.- Ft. 

 

 

III. KÉPZÉS - TOVÁBBKÉPZÉS - SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 
 
A könyvtárosok lehetőség szerint részt vettek szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken: a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) 

országos rendezvényein, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei 

Szervezetének rendezvényein taggyűlésein, a Katona József Könyvtár szakmai napjain, a 

Könyvtári Intézet által szervezett programokon, illetve más könyvtárak szakmai napjain. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ülésein az igazgató képviselte a könyvtárat. 

 

Február 13-án Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban tartott Könyvtári Intézet által 

szervezett előadáson Kállainé Vereb Mária igazgatónő vett részt. A rendezvényen a könyvtárakra 

vonatkozó törvényi változások ismertetése volt a fő téma. 

 

Március 5-én Kecskeméten a Katona József Könyvtárban az MKE Bács-Kiskun Megyei 

Szervezetének szakmai továbbképzési napján dr. Bánki-Horváth Mihályné és Seres Judit 

könyvtárosok vettek részt. Előadást hallgathattak „Örökségünk a múlt és a jövő találkozása” 

címmel a kulturális örökség európai éve alkalmából, illetve a könyvtáros szervezet taggyűlésén 

vettek részt. 

 

Március 12-én Bócsán a Digitális Jólét Program (DJP) Bács-Kiskun megyei mentorok 

találkozóján Czibolya Szilvia könyvtáros és Csányi Lálszó rendszergazda képviselte 

intézményünket. 

 

Március 14-én a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban „Újra a könyvtárosok szakmai 

kompetenciáiról: kihívások és megoldások” címmel konferenciát tartottak. Az országos 

konferencián Kállainé Vereb Mária igazgató előadást tartott „Az ökoszemlélet kialakítása és 

erősítése egy városi könyvtárban” címmel. Az elhangzott előadások anyagából szakmai 

kiadványt jelentet meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete.  

 

Március 28-án Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban Csányi László rendszergazda 

vett részt az Internet Fiesta zárókonferenciáján.  

 

Április 20-án a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon Czibolya Szilvia könyvtáros vett 

részt. „Tinik a könyvtárban” címmel tartottak szekció előadásokat a Millenárison. 

 

Április 25-én DJP Hálózat Dél-Alföldi regionális találkozóján vett részt Békés városában 

Czibolya Szilvia könyvtáros és Csányi László rendszergazda.  

 

Május 2-án Budapesten a Szabó Ervin Könyvtárban megtartott Könyvtári minőségmenedzsment 

című műhelynapon dr. Bánki-Horváth Mihályné igazgatóhelyettes vett részt. 

 

Május 8-án Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szakmai napján dr. 

Bánki-Horváth Mihályné és Czibolya Szilvia könyvtárosok vettek részt.  
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Május 11-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok 

Egyesületének küldöttközgyűlésén Kállainé Vereb Mária igazgató, mint küldött vett részt. 

Május 15-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség közgyűlését tartotta, melyen Kállainé Vereb Mária igazgató volt jelen. 

 

Május 28-án az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének szakmai programján vett részt Regéci 

Márta és Seres Judit könyvtárosok. A könyvtáros szervezet tagjai Mezőtúron jártak, ahol 

szakmai előadáson vettek részt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, majd megnézték a város 

kulturális és helytörténeti értékeit. 

 

Július 4 – július 5. Keszthelyen a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 50. vándorgyűlésén 

Czibolya Szilvia könyvtáros, Iványiné Földi Ágnes könyvtáros és Seres Judit könyvtáros vett 

részt. A könyvtárosok összesen 17 szakmai előadást hallgattak meg a két nap alatt. 

 

Szeptember 10-én Kalocsán az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete szakmai fórumot tartott. 

Könyvtárunkat Regéci Márta és Csővári Márta gyermekkönyvtárosok képviselték. Regéci Márta 

előadást is tartott a következő témában: Betűbölcsi: a városi könyvtár baba-mama klubja, 

Családi szombat délelőttök és helyismereti vetélkedők Kiskunfélegyházán. 
 

Szeptember 11-én Szekszárdon a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár megyei szakmai napján 

részt vett Kállainé Vereb Mária igazgató, Czibolya Szilvia könyvtáros és Csányi László 

rendszergazda. A szakmai nap témája a környezetvédelem, környezettudatosság volt. Előadó 

volt Kállainé Vereb Mária igazgató is, aki Jó gyakorlatok a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 

Városi Könyvtárban címmel megtartotta előadását. 

 

Szeptember 17-én és 18-án a kecskeméti Katona József Könyvtár „Családok a könyvtárban” 

címmel szakmai továbbképzést tartott a megyei városi és községi könyvtárosoknak. 

Intézményünket szeptember 17-én a gyermekkönyvtárosok (Regéci Márta és Csővári Márta) 

képviselték. 

 

Szeptember 24-én Baján az Ady Endre Városi Könyvtárban „A minőségirányítás új rendszere” 

címmel tanácskozást tartottak. A szakmai napon dr. Bánki-Horváth Mihályné és Seres Judit 

könyvtárosok vettek részt. 

 

Szeptember 27-én „Könyvtárak és oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek” 

címmel a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár tartott szakmai napot. 

Könyvtárunkból Iványiné Földi Ágnes könyvtáros vett részt a programokon. 

 

November 15-én Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban tartott Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének szakmai napján Regéci Márta gyermekkönyvtáros vett részt. 

 

November 20-án „Az én könyvtáram” program Bács-Kiskun megyei szakmai napján a 

kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban dr. Bánki-Horváth Mihályné 

igazgatóhelyettes vett részt. 

 

November 26-án a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és az MKE Bács-Kiskun 

Megyei Szervezetével közösen szakmai műhelynapot tartott Kecskeméten a megyei könyvtárban. 

Részt vettek: Kállainé Vereb Mária és Udvardi Anita. 
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December 12-én Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség közgyűlésén Kállainé Vereb Mária igazgató vett részt.  

 
December 18-án az Informatikai és Könyvtári Szövetség Bács-Kiskun megyei tagozatának 

ülésén Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban Kállainé Vereb Mária 

igazgatónő volt jelen. 

 

A szakmai napokon részt vevő kollégák minden esetben emlékeztetőt, rövid összefoglalót 

készítettek az elhangzottakról, melyet a közös tudásmegosztás jegyében az igazgatóhelyettes e-

mailen megküldött a szakmai munkakörben dolgozó könyvtáros kollégáknak, illetve a közös 

számítógépes meghajtó egységre lementésre kerültek a beszámolók. 

 
Akkreditált képzéseket végzett könyvtárosok: 

 

„Minőségmenedzsment a könyvtárban” címmel meghirdetett 120 órás akkreditált tanfolyamot 

Seres Judit könyvtáros Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban 

elvégezte. (Tanulmányait 2017. és 2018. évben folytatta.) 

 

OKJ-s segédkönyvtáros végzettséget szerzett Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtárban Udvardi Anita. (Tanulmányait 2017. és 2018. évben folytatta.) 

 

„A korszerű helyismereti munka alapjai” címmel meghirdetett 60 órás akkreditált tanfolyamot 

Seres Judit könyvtáros Szolnokon a Verseghy Ferenc Könyvtárban 2018-ban elvégezte. 

 

 

IV. GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS, GONDOZÁS - ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS 
 

Könyvtárunk gyűjteményének gyarapodása 
 

 dokumentum darab értéke Ft 
2018. év 2781 6 028 333 
2017. év 2450 5 004 568 

 

Az éves gyarapodást meghatározó tényezők: a könyvtár költségvetése, a dokumentum-

beszerzésre kiírt támogatások, valamint az ajándékozás mértéke és minősége.  
A 2017. évvel összehasonlítva 2018-ban 331 darabbal több dokumentumot vettünk 

állományba, több, mint egymillió forinttal magasabb értékben, mivel nagyobb összeget 

tudtunk dokumentum-beszerzésre fordítani. Ennek okai:  

 dokumentum-beszerzésre fordítható költségvetési forrásunk a 2017. évihez képest 

emelkedett bruttó 332 ezer forinttal. 

 50 ezer forinttal magasabb könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesültünk, mint 

az előző évben, amelynek összege 459.560 Ft. 

 a Márai-program VII. és VIII. ciklusának is ebben az évben történt meg a kiszállítása és 

az állományba vétele. 
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A gyűjtemény gyarapításához felhasznált források megoszlása 

 

2018. év dokumentum darab értéke Ft 
vásárlás költségvetési forrásból 2153 4 579 718 
vásárlás érdnöv. támogatásból 197 459 582 
össz. vásárlás 2350 5 039 300 
ajándék VII. és VIII. Márai-pr. 230 585 045 
ajándék egyéb  201 403 988 
össz. ajándék 431 989 033 
össz. gyarapodás 2781 6 028 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állománygyarapításra fordított összeg döntő többsége költségvetési forrásból származott. 
 

 

Beszerzés forrása szerinti gyarapodás 
 

2018. év dokumentum darab értéke Ft 
Libri-Bookline Zrt. 2097 4 366 857 
Könyvtárellátó Nonprof. Kft 213 540 105 
egyéb  40 132 338 
össz. vásárlás 2350 5 039 300 

 

Vásárlásaink 87%-át a Libri-Bookline Zrt-től bonyolítottuk, mivel a könyveket tőlük 34%-os 

árkedvezménnyel tudjuk beszerezni, valamint kiszállításuk pontos és gyors. 

költségvetési forrás
76%

érdekeltségnövelő támogatás
8%

ajándék
16%
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Dokumentumtípus szerinti gyarapodás 

 

2018. év dokumentum darab értéke Ft  
könyv 2356 5 317 038 
időszaki kiadvány köttetve 15 42 000 
kotta 3 5 266 
audiovizuális dokumentum 407 664 029 
összesen 2781 6 028 333 

ebből felnőtt szakirodalom 780        

          felnőtt szépirodalom 1369       

          gyermek szépirodalom 455      

           gyermek szakirodalom 177      

 

A dokumentumtípusok közül 85%-ban könyvekkel gyarapítottuk állományunkat, melynek 66%-

a az olvasói igényeknek megfelelően szépirodalom. 
15 kötet folyóirat - Petőfi Népe, Félegyházi Közlöny, Könyvtáros és Könyvtári Figyelő - 

köttetésére 42 ezer Ft-ot fordítottunk. 
 

 

Audiovizuális dokumentumok gyarapodása 
 

2018. év dokumentum darab értéke Ft 
DVD film 281 458 483 
diafilm 46 60 790 
hangzó CD 28 30 211 
hangoskönyv 52 114 545 
összesen 407 664 029 
ebből vásárlás 384 630 404 
           ajándék 23 33 625 

 

Az audiovizuális dokumentumok gyarapítása az olvasói igényeknek megfelelően 69%-ban DVD 

film. 

 

 
Az állomány apasztása 

 

 dokumentum darab értéke Ft 
2018. év 8310 1 124 329 
2017. év 7798 2  159 999 

 

Gyűjteményünk megújításának érdekében tervszerűen kivonjuk állományunkból az 

elhasználódott és elavult dokumentumokat. 2018-ban a raktári szakirodalom leválogatásával 8%-

os selejtezést végeztünk. 
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Az állomány változása 
 

 könyv idő-

szaki 
video 

dvd 
hang

-zó 
e-

dok. 
mik-

ro kotta 
térkép 

egyéb össz. db Ft 

állomány 
2017. dec. 31. 

97 811 811 2019 4502 494 35 167 136 105 975 81  030 134 

2018. évi 

gyarapodás 
2356 15 327 80 0 0 3 0 2781 6 028 333 

2018. évi 
törlés 

8310 0 0 0 0 0 0 0 8310 1 124 329 

állomány  
2018. dec. 31. 

91857 826 2346 4582 494 35 170 136 100 446 85 934 138 

A tervszerű törlések és a jelentős mértékű új beszerzések eredményeként állományunk 

darabszáma csökkent több, mint 5 ezer darabbal, ugyanakkor az értéke növekedett közel 

5 millió forinttal. Ez a tény az állomány forgási sebességében is pozitív változást 

eredményez. 

 

 
A gyűjtemény műfaji összetétele 

 
 ált. 

tud. 
társ. 

tud. 
nyelv- 

irod. tud. 
termé-

szettud. 
alkalma-

zott tud. 
művésze-

tek 
össz. 

szakirod. 
szépiro-

dalom 
gyermek- 

irodalom összes 

2018. 

dec.31 2382 20 770 6891 7083 7910 11 413 56 449 32 743 11 254 100 446 

 

 

A gyűjteményszervezés egyik fő feladata és célja a gyűjtemény folyamatos megújítása, az új 

dokumentumok beszerzése, mely a kölcsönzési állomány népszerűségének, a kölcsönzött 

dokumentumok számának emelkedését eredményezi. 
 

Rendelési stratégiánkat gyűjtőkörünknek megfelelően alakítottunk ki, az olvasói igények 

figyelembevételével, az érdeklődés irányának megfelelően, az újdonságok folyamatos 

beszerzésével, melyet heti és havi összeg ütemezésével végzünk. Az új dokumentumokat 

nyilvántartásba vétel után a TextLib integrált könyvtári rendszerbe adaptáljuk. 
 

Az elmúlt évben fokozott figyelmet fordítottunk a dezideráta szolgáltatás népszerűsítésére, amely 

nagyon kedvelt olvasóink körében. A gyűjteményszervezés és az olvasószolgálat között egy jól 

kialakított és hatékony munkafolyamat jött létre. A felvett olvasói kéréseket a rendeléseknél 

fokozottan figyelemmel kísérjük, így az év során 465 darab gyűjtőkörünkbe tartozó olvasói 

kérést tudtunk teljesíteni, ez a beszerzések 17%-a. Az előző évhez képest 83 darabos emelkedés 

történt. 

 
Folyóiratok előfizetésére 877 717.-  Ft-ot fordítottunk, melyek között napi-, heti- és havilapok is 

megtalálhatóak. Változatos témakörökben, az olvasói érdeklődések irányát figyelve újítjuk meg 

minden évben az előfizetéseket. 
 

Szigorú válogatás után folyamatosan állományba vettük az olvasóinktól és intézményektől kapott 

kitűnő állapotú, gyűjtőkörünkbe illő ajándékkönyveket, valamint ezek szakszerű átnézésével 

jelentős mennyiségű minőségi cserét is végeztünk. 
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Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekrészleg szakirodalmi állományának frissítésére, a 

médiatár DVD állományának gyarapítására, a helyismereti dokumentumok gyűjtésére, valamint 

az újonnan kialakított Ifjúsági sarok állományára, ahol eddig 254 darab könyvet helyeztünk el. 
 

A gyűjteményszervezés feladatait Iványiné Földi Ágnes és Udvardi Anita látta el. 
 

 

V. A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉRE – A KÖNYVTÁRI 

RENDSZERRE ALAPOZOTT SZOLGÁLTATÁSOK 
 

A városi könyvtár korszerű körülmények között a szolgáltatások széles választékát kínálja a 

város és térsége lakossága számára. 

 

 

FELNŐTT OLVASÓSZOLGÁLAT 
 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, mint nyilvános közkönyvtár mindenki által látogatható és 

számos szolgáltatás igénybe vehető regisztráció nélkül is. A kölcsönzés, a médiatár, a 

számítógépek, adott gyűjteményrészek és adatbázisok használata könyvtári tagsághoz kötött.  
 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2018. évben 244 napon keresztül – heti öt napon, napi 12, ill. 

6 órán át, szombati napokon 4 órában (összesen heti 36 órában) – fogadta a személyes 

látogatókat.  

Nyitvatartás:      Nyári nyitvatartás : 

(2018. július 2 – szeptember 2.) 

 

hétfő: zárva      hétfő: zárva  

kedd, péntek: 8 – 18 óráig    kedd, péntek: 8 – 17 óráig 

szerda – csütörtök: 12 – 18 óráig   szerda – csütörtök: 12 – 17 óráig 

szombat: 8 –12 óráig     szombat: zárva 

 

A könyvtár honlapja és az ott elhelyezett szolgáltatások 24 órán át elérhetőek voltak virtuálisan.  

A beiratkozott olvasók száma 2018-ban 3996 fő volt (9 fővel több, mint 2017-ben). 
 

Életkor szerint: 

14 éven aluliak:  1199 fő 30 % 

14 éven felüliek:  2797 fő 70 % 
 

A város lakóinak száma: 2018-ban 30 271 fő vo1t. A lakosság több, mint a 13 %-a tagja a városi 

könyvtárnak (2017-ben is 13 % volt). 
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A TextLib integrált könyvtári rendszer nyilvántartása és a kézi regisztráció szerint: 
 

 

 
beiratkozott 

olvasók 
látogatások 

kölcsönzött 

dokumentumok 
helyben használat 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

14 év 

felett 

 2835 2797   34 495 31 469 35 713 34 424 103 485   94 407 

14 év alatt  1152 1199   11 581 12 174    7727   8745   34 743   36 522 

virtuális    126 506 114 214     

összesen:  3987 3996 172 582 157 857 43 440 43 169 138 228 130 929 
 
 

 

2018-ban több mint 150 ezer látogatási alkalmat regisztráltunk. A 14 év alatti olvasóink, 

látogatóink száma emelkedett. A könyvkölcsönzésben is ezen korosztálynál figyelhető meg 

növekedés.  

 

A legnépszerűbb szolgáltatás változatlanul a dokumentumok kölcsönzése.  

2018-ban több mint 14 ezer alkalommal 43 ezernél több dokumentumot kölcsönöztek 

könyvtárunkból. A nyomtatott könyvek iránt töretlen az érdeklődés. Olvasóink rendszeresen 

keresik az újdonságokat, melyet lehetőségeink szerint próbálunk is beszerezni és online 

felületeinken népszerűsíteni, hirdetni. 
 
 

2016-tól tudatosan gyűjtjük a nyomtatott sajtóban megjelent cikkeket, hirdetéseket a könyvtárról, 

2017-ben és 2018-ban pedig az elektronikus sajtóban megjelent híreket, tudósításokat is 

nyilvántartásba vettük.  

2018-ban nyomtatott sajtóban 77 cikk és 68 hirdetés jelent meg a Petőfi Sándor Városi 

Könyvtárról (2017-ben 89 cikk és 78 hirdetés).  

Elektronikus sajtóban 155 online megjelenést regisztráltunk (2017-ben 129 online megjelenés). 

A városi könyvtárról a helyi- és a Bács-Kiskun megyei hírportálok adták a legtöbb tudósítást. 
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2018-ban a következőképpen alakult a regisztrált olvasóink foglalkozás szerinti megoszlása: 

 

 

 

A tárgyidőszakban beiratkozott vagy tagságát érvényesítő olvasó beiratkozási díjat fizetett. Az 

érvényes kategóriában levő olvasó tárgyidőszak előtt fizetett, így tagsága még érvényes. A 

beiratkozási díjból befolyt összeg 509 250.- Ft volt. (2017-ben 591 000.- Ft). 
 
 

A TextLib integrált könyvtári rendszer adatai alapján a látogatók száma a 14 éven felüliek 

esetében 21 972 fő volt, 14 év alatt 6522 fő = összesen 28 494 fő. 

10 952 14 éven felüli kölcsönző 34 424 dokumentumot kölcsönzött. 3261 14 év alatti kölcsönző 

8745 dokumentumot kölcsönzött.  

Éves szinten 14 213 kölcsönző összesen 43 169 dokumentumot kölcsönzött a TextLib integrált 

könyvtári rendszer szerint. 
 

 

1103 olvasó 1651 folyóiratot kölcsönzött az év során (2017-ben: 972 olvasó, 1553 db folyóirat). 

Olvasóink köréből van egy réteg, aki heti rendszerességgel heti- és havilapokat kölcsönöz. 

Legnépszerűbb periodikák: 168 óra, Figyelő, Heti Világgazdaság, Forbes, Élet és Irodalom, Nők 

Lapja, Lakáskultúra, National Geographic, Földgömb, Garfield, Minecraft. 

 

 

 

 

foglalkozási kategória fő 

 

általános iskolai tanuló 1083 

középiskolai tanuló  603 

alkalmazott  590 

nyugdíjas  566 

pedagógus  206 

felsőoktatási hallgató  150 

óvodás  166 

GYES  70 

htb. és egyéb nem kereső felnőtt  74 

értelmiségi  96 

0-3 éves gyermek  66 

vállalkozó  55 

fizikai dolgozó  48 

rokkantnyugdíjas   38 

munkanélküli  78 

könyvtáros, közműv., közgy. dolg.  37 

GYED  48 

óvodapedagógus  22 

 

összesen 
 

3996 
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A felnőtt- és a gyermekrészleg összesített adatai (kölcsönzések és helyben használat) 

 

 
a kölcsönzések 

száma/alkalom 

a kölcsönzött 

dokumentumok 

száma 
TextLib (feln.+gykv.) 14 213 43 169 

Médiatár:      538   1 423 

Internet:      114      297 

Helyismeret:      120   129 

Olvasóterem:      232      458 

Gyermekrészleg:   2 791   6 601 

Felnőtt részleg:      632   2 157 

Összesen: 18 640 / 19 447(2017) 54 234 / 54 402(2017) 

 

A személyes könyvtárhasználatok száma 43 643 alkalom volt 2018-ban (2017-ben 46 076 

alkalom), a virtuális távhasználatok száma 114 214 alkalom (2017-ben 126 506 alkalom). 

 

A városi könyvtárat személyesen és elektronikusan összesen 157 857 alkalommal keresték 

fel olvasói, látogatói (2017-ben 172 582 alkalom). 

 

Könyv(fu)tár szolgálatunkat 2017-től vehetik igénybe olvasóink. Statisztikai adatokkal ez évtől 

rendelkezünk. A dokumentum házhoz szállítást 3 beiratkozott olvasónk vette igénybe a 2018-as 

évben 20 alkalommal 69 darab könyvet és 108 darab folyóiratot vittünk ki otthonukba. 
 

A TIOP pályázat segítségével a 24 órában használható könyvbedobó rendszerünkbe ebben az 

évben 5892 db dokumentumot juttattak vissza az olvasók (2017 évben 5966 db). 

 
A statisztikai adatok a számítógéppel és a kézzel történt regisztráció alapján készültek. 

 

Olvasói felszólítások 
2018-ban - összesen öt alkalommal - 515 db felszólítót küldtünk ki késedelmes olvasóinknak, 

kulturális közfoglalkoztatott dolgozók segítségével is, amely postaköltség megtakarítást jelentett. 

A beszedett késedelmi díjakból adódó bevételünk 220 240.- Ft volt. (2017-ben 450 db felszólítót 

küldtünk ki, a bevétel 187 465.- Ft volt). 

 

A felnőtt olvasószolgálat munkatársai voltak:  

 

I. negyedévben Abonyi Szilvia, Kőházi Gergő, Kis-Fekete Lilla és dr. Bánki-Horváth Mihályné, 

a I. negyedév után Kőházi Gergő és Kis-Fekete Lilla és dr. Bánki-Horváth Mihályné 

könyvtárosok voltak. 
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TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 
 

Éves statisztikai adatok összehasonlítása: 2017. 2018. 

egyéni látogatók száma: 1774 1592 

helyben kölcsönzők száma: 651 232 

helyben kölcsönzött dokumentumok száma: 982 458 

helyben használók száma: 612 188 

helyben használt dokumentumok száma: 1033 324 

wifihasználók száma: nincs adat 349 

távreferensz kérdés: 25 5 

személyes referensz kérdés: 284 9 

egy téma irodalma: 42 23 

összes referensz kérdés: 351 37 

 

A tájékoztató szolgálatot a könyvtár olvasótermében működtetjük, amely a leglátogatottabb a 

helyismereti vetélkedő idején, április (2018-ban 314 fő) és május (2018-ban 458 fő) hónapokban. 

Ha e hónapokat, illetve a júliusi zárvatartást figyelmen kívül hagyjuk, akkor 2018-ban havonta 

átlagosan 90 olvasó vette igénybe itt szolgáltatásainkat. 

 

Az összehasonlító táblázatból látható az, hogy a gyűjtött adatok mindegyike csökkent. Ennek 

több oka lehet: 

 egyre több dokumentum (könyv, folyóirat) található meg teljes szöveggel a világhálón, 

amelyet ismernek és használnak a mai fiatalok 

 internetes keresők segítségével átfogó információhalmaz gyűjthető össze egy–egy témában 

 bizonyos adatokat nem jelentetnek meg könyv alakban, ezek csak honlapokon érhetőek el. 

 

Látogatóink számára nyugodt könyvtári hangulatot, ingyenes wifi szolgáltatást és az információk 

megszerzésében, az adott téma szakirodalmának összegyűjtésében szakszerű segítséget 

biztosítunk. 

 

A részleg törzslátogatói a vidéki középiskolások, magántanárok tanítványaikkal, vizsgára 

készülő vagy szakdolgozatot író felsőoktatási hallgatók, kiselőadásra vagy versenyre készülő 

középiskolások, versenyfeladatokat megoldó általános iskolások. 

 

Keresett témák 

 óvodapedagógia; reformpedagógia; Waldorf-módszer; pedagógusok közötti együttműködés 

és annak hatása; a mentortanári szerep; az autista gyermek beilleszkedése 

 középszintű érettségi feladatok 

 Petőfi Sándor Nemzeti dalának korabeli kiadása; slam poetry fogalma; Harry Potter mint 

kötelező olvasmány, nyelvezete, sikere a gyerekek körében; karácsonyi szép üzenetek 

 1958 és 1962 között készült magyar filmek, magyar könnyűzenei előadók és dalaik, valamit a 

magyar mozikban bemutatott Louis de Funés és Gérard Philipe filmek 

 Nem látlak én téged többé katonadal szövege és kottája 

 nők szerepe a közéletben 

 cikkek Jane Goodallról 

 vállalatfinanszírozás; pénzügyi terv; likviditási terv; cash flow kimutatás 

 elektronikus dokumentumkezelés; EDI (elektronikus adatcsere) rendszer 

 21. század biztonságképe; új veszélyjelenségek biztonságpolitikai szempontból  
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 a szabálysértési jog bizonyításelméletei 

 Jászszentlászló település története 

 turizmus általában; turizmus Lakiteleken 

 motorozás vezetéstechnikája 

 21. századi modern hadviselés 

 rezsicsökkentés 

 prána jóga. 

 

A tájékoztató szolgálat hatékony működtetéséhez elengedhetetlen az olvasószolgálattal 

kialakított, és a napi munkában megvalósított kölcsönös együttműködés. 

 

 

A tájékoztató szolgálat feladatait Seres Judit látta el. 

 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 
 

2018-ban 76 kérést küldtünk az ODR-en keresztül, ebből 4 nem teljesíthető és 3 lemondott 

(törölt) kérés volt, ténylegesen tehát 69 kérés ért célt. (2017-ben 128 ODR-ben küldött kérésből 

4 lemondott és 1 nem teljesíthető volt, így ott 123 kéréssel számoltunk). 

 

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe vette 63 fő (2017-ben 73 fő). Foglalkozásukat tekintve, a 

legtöbb kérő alkalmazott volt (16 fő), nyugdíjas (12 fő), könyvtáros (9 fő), pedagógus (8 fő), 

vállalkozó (7 fő), GYED (3 fő), középiskolai tanuló (2 fő), értelmiségi (2 fő), őstermelő (1 fő), 

levéltáros (1 fő), filozófus (1 fő) és háztartásbeli, egyéb nem kereső felnőtt (1 fő).  

 

A könyvtárközi kölcsönzés csökkenő tendenciát mutatott az idei évben, az előző évhez képest. A 

szolgáltatást igénybe vevő olvasók számában idén 10 fővel kevesebben adtak le könyvtárközi 

kérést.  

A nem sürgős olvasói kérések egy része továbbra is deziderátára került, s megvásároltuk a 

keresett dokumentumot. Így az olvasóknak kevesebbszer kellett postaköltséget vállalva 

könyvtárközi kérést indítaniuk. 
 

A kérések megoszlása negyedévenként a következőképpen alakult: 
 

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

22 20 10 24 
 

Összesen 71 dokumentumot kaptunk (2017-ben 122 db-ot), melyeknek dokumentum 

típusonkénti megoszlása a következőképpen alakult: eredeti formában 59 könyv, elektronikus 

formában 11 dokumentum és 1 másolat.  
 

 

2018-ban 5 alkalommal keresett meg bennünket kéréssel könyvtár. Az alábbi intézményektől 

érkezett kérés: Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, Tiszaalpár; Konecsni György 

Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár, Kiskunmajsa; József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, Tatabánya. Összesen 4 dokumentumot küldtünk el a három könyvtárnak. 
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A könyvtárközi kéréseket az alábbi könyvtárakhoz intéztük (a gyakoriság sorrendje szerint): 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 20 

Csorba Győző Könyvtár 9 

DEENK-Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár  7 

Országgyűlési Könyvtár  6 

SZTE Klebelsberg Könyvtár 6 

BME-OMIKK 4 

SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 3 

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 2 

Békés megyei könyvtár 2 

Verseghy Ferenc Könyvtár 2 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2 

Eötvös Megyei Könyvtár 2 

Országos Idegennyelvű Könyvtár 1 

DEENK Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kari Könyvtár 1 

Bródy Sándor Megyei Könyvtár 1 

HM-HIM Hadtörténeti Könyvtár 1 

ELTE – PPK Kari Könyvtár 1 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1 

PTE Központi Könyvtár 1 

Országos Széchényi Könyvtár 1 

Berzsenyi Dániel Könyvtár 1 

MTA könyvtára 1 

PTE Pekár Mihály Orvosi- és Élettudományi Szakkönyvtár 1 

összesen: 76 

2018-ban könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumok 

 tudományterületek szerinti eloszlása 

művészet, sportnyelvtud., 

irodalomtud.

szépirodalom

filozófia, 

pszichológia
ált. művek

vallás

természettud.

földrajz, életrajz, 

történelem

társadalomtud.

alkalmazott tud.

ált. művek filozófia, pszichológia vallás
társadalomtud. természettud. alkalmazott tud.
művészet, sport nyelvtud., irodalomtud. földrajz, életrajz, történelem
szépirodalom
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Az ábrán is jól látható, hogy a legtöbb dokumentumot a szépirodalom területéről, abból is 

leginkább az idegen nyelvű szépirodalomból kértük. Ezután az alkalmazott tudományok 

területéről kérték a legtöbb dokumentumot az olvasók. Ezt követte a társadalomtudományok, 

illetve a földrajz, életrajz és történelem területe. Legkevesebbet kért tudományterületek a vallás, 

a természettudományok és a filozófia, pszichológia volt, hiszen könyvtárunk állománya 

széleskörű választékkal rendelkezik az említett területekből.  

 

 
A könyvtárközi kölcsönzés feladatait Kis-Fekete Lilla könyvtáros végezte. 

 

Egyéb, az olvasószolgálatban végzett munkái: 

 napi nyomtatott sajtófigyelés 

 az EIP alpont letéti állományának kezelése, érkező könyvek átvétele 

 a kiállítások segítése, összeállítások készítése az alkotókról, kiállításnapló vezetése, 

dokumentálva a tárlatokról megjelent írásokkal 

 Színe-java klub havonta megrendezésre kerülő színezőinek plakátok, szórólapok 

készítése 

 egyéb adódó munkák (szövegkiszedések, stb) 

 szakirodalmi könyvek leválogatása a raktárban és a kölcsönzői térben 

 az Ifjúsági sarok elkészülésében segédkezés, könyvek leválogatása raktárba és átállítása, a 

DVD-k kategorizálása 

 a könyvtárközi kölcsönzés gyűjtött adatait a teljesítménymérés mutatóihoz felhasználtuk 

 

HELYISMERETI RÉSZLEG 
 

éves statisztikai adatok összehasonlítása: 2017. 2018. 

látogatás, személyes használat: 872 120 
ebből 14 év alatti: 427 76 

14 év feletti: 445 44 

helyben kölcsönzött dokumentumok (db): 1055 129 
ebből könyv: 746 64 

folyóirat: 212 53 

egyéb dokumentum: 97 12 

távreferensz kérdés: 26 14 

személyes referensz kérdés: 194 16 

egy téma irodalma: 51 17 

összes referensz kérdés: 271 47 

 

 

Az összehasonlító táblázatból látható, hogy a 2018. évi adatok jelentősen csökkentek. Ennek oka 

valószínűleg az lehet, hogy korábban a helyismereti vetélkedő résztvevőit a könyvtár mindkét 

részlegén, az olvasóteremben és a helyismereti gyűjteményben is regisztrálták. 2018-ban ezen a 

szokáson változtattunk: a helyismereti gyűjtemény látogatói azok a személyek, akik a 

gyűjtemény bejáratát átlépik és a gyűjteményt, illetve dokumentumait érdeklődés, látogatás, 

kutatás céljából igénybe veszik. 
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Helyismereti állomány gyarapodása 

A helyismereti gyűjtemény 2018-ban is számtalan aprónyomtatvánnyal (meghívó, plakát, 

szórólap) gyarapodott, amelyeket havi és éves bontásban, visszakereshetően őrzünk. 

Gyűjtöttük a helyismereti információkat rögzítő folyóiratokat, cím szerint a következőket: 

Félegyházi Közlöny, Félegyházi Szuperinfó, Vigasztaló, Kunszállási Hírek, Petőfi Népe, 

Honismeret, Redemptio. Archiváltuk a megyei és országos lapokban megjelent helyismereti 

témájú, Petőfi Sándorral, Móra Ferenccel és más helyi személyekkel kapcsolatos cikkeket. A 

teljességre törekedve igyekeztünk beszerezni a helyi vonatkozású brosúrákat, könyveket, helyi 

szerzők műveit. 

Helyismereti gyűjtemény látogatottsága 

A helyismereti részleg a gyűjteményre épülő szolgáltatásával a helyismereti kutatást segíti. 

A kutatóink egyik rétege az intézmények (iskolák, önkormányzat, egyesületek, civil szervezetek) 

képviselői, valamint a felsőoktatási hallgatók, akik tanulmányaikhoz kértek segítséget. 

Látogatóink másik részét azok az általános iskolások alkották, akik részt vettek a helyismereti 

táborban. 

 

 

2018. év kutatásai 

Helyi személyek: Andrási Endréné, dr. Bánkiné Molnár Erzsébet, Dobó Irma, Farkas Sándor, 

Garai István, Markolt György, Rácz Lászlóné, Rádi Dezsőné, Terescsényi Endre, Vidéki 

Krisztina. 

 

Családtörténet: a levéltáros, múzeumigazgató Balanyi Béla és a képzőművész Balanyi Károly 

rokonsági kapcsolata.  

 

Épület, intézmény: Öreglaktanya, Haleszi iskola. 

 

Képek keresése: a Petőfi-fordító sir John Bowring; a bugaci puszta szürkemarhával, gémeskúttal 

és itatóval. 

 

 

Témák: 

 Kiskunfélegyháza helytörténetével kapcsolatos kérések 

o településtörténettel kapcsolatos szakkönyvek 

o társadalmi összetétel, demográfiai jellemzők 

o vallási élet 

o újratelepítők 1744. évi lajstroma 

o sport a két világháború között 

o II. világháború eseményei 

 irodalmi kérdések 

o Fehér Antal A karácsonyfához című verse 

o Móra Ferenc vallomásai, visszaemlékezései iskolájára 

o Móra Ferenc I. világháborúval kapcsolatos művei 

o Móra Ferenc Didergő király című művének dramatizált változata 

o szakirodalom Petőfi Sándor prózai műveiről 

o Petőfi Sándor versei angol és orosz nyelven 

o Móra Ferenc és Petőfi Sándor írásai (versei, prózai művei) a városról 

 cikkek a 2009-ben Félegyházán járt nyelvbuszról 

 írások a Móra Ferenc Gimnáziumban kialakított természettudományi laboratóriumról, az 

Öveges-laborról 



 24 

 születésnapi híradások a Petőfi Népe és a Félegyházi Közlöny lapokban 

 libafesztivál, Kiskun Napok 

 félegyházi iskolai évkönyvek 

 

 

Helyismereti vetélkedő 

2018 tavaszán ismét közösen szervezte meg a Kiskun Múzeum és a helyismereti részleg a XIV. 

helyismereti vetélkedőt, amelynek témája kapcsolódott a Petőfi Emlékévhez. A vetélkedő pontos 

címe: Petőfi, a „halhatatlan dalnok” és Félegyháza az 1848–49-es szabadságharc idején. A 

kétfordulós verseny megmozgatta a diákságot: rekordszámú, 147 általános- és középiskolás 

háromfős csapat jelentkezett a három korcsoportban meghirdetett felhívásra. A résztvevők a 

vetélkedő folyamán több alkalommal is felkeresték a könyvtárat. A feladatlapok egy részének 

javítása, értékelése is itt helyben történt. 

 

 

Helyismereti tábor 

2018. július 9. és 13. között sikeres, jó hangulatú, élményekben gazdag tábort szervezett a 

helyismereti részleg A „hírek szerelmesei” régen és ma. Ismerd meg az újságíró, a rádiós és a 

tévés munkáját! címmel. 

A megjelent 12 fő általános iskolás diákkal ellátogattunk a helyi média szereplőihez, a Rádió 1 

(korábbi Sirius Rádió) és a Félegyházi Közlöny szerkesztőségébe. Beszélgettünk Vajda 

Piroskával, a Petőfi Népe megyei lap újságírójával. Foglalkozáson vettünk részt a könyvtár 

internetes részlegében, a Levéltárban és a Móra Ferenc Emlékházban. Kutató feladatot oldottunk 

meg a helyismereti gyűjteményben, és előadást hallgattunk meg Móra Ferenc életéről. 

Az utolsó nap vonattal Budapestre utaztunk. Az MTVA Látogatóközpontjában két órás 

programot szerveztek, amely tartalmazott egy technikatörténeti kiállítást, stúdió és jelmeztár 

látogatást, filmvetítést, valamint műsorkészítést a látogató stúdióban. Az MTVA Kiállítóhelyén 

Petőfi, mint brand című okostantermi óra után tárlatvezetésen ismerkedtek meg a gyerekek a 

rádiózás és televíziózás történetével, a stúdiók világával. 

 

A Helyismereti részlegben végzett egyéb munkák 

Rendszeresen feltártuk analitikusan a TextLib integrált könyvtári rendszerben a Félegyházi 

Közlönyben, valamint a Petőfi Népe című napilapban megjelent helyi és környékbeli 

vonatkozású cikkeket, amelyek ezután helyismereti tárgyszóként kereshetőek. 

Minden hónapban Jeles évfordulók címmel összeállítást készítettünk a könyvtár honlapjára, 

kiemelt figyelmet fordítva a kiskunfélegyházi eseményekre, személyekre. A 2019. évre szóló 

aktuális évfordulós naptárat is megszerkesztettük. 

 

A helyismereti szolgálat feladatait Seres Judit látta el. 

 

 

MÉDIATÁR 
 

A médiatárban 2018-ban változások következtek be. A részleg állománya és bútorzatának egy 

része átköltözött az internetes részlegbe. Helyén a fiatalok számára ifjúsági részleget hoztunk 

létre. A költözés nem kis munkával járt, hiszen nem csak a bútorok kerültek át, hanem az 

állományt is más szempontok alapján kellett elhelyezni. A jobb keresés és átláthatóság miatt a 

dvd-ket kategorizáltuk és a hangoskönyvekkel együtt a vitrines részekben kaptak helyet. 

A médiatár 2018-ban is közkedvelt volt az olvasók körében. Sokan csak most ismerkednek a 

részleggel. Az állományunkat folyamatosan bővítettük, mind a költségvetésből, mind az ajándék 
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dokumentumokból. 2015-től külön olvasójegyet kell váltani a részlegbe, amit a nagyobb értékű 

audiovizuális dokumentumok kívántak meg. 

Kedvcsinálónak akciókat hirdetünk azon olvasóinknak, akik nincsenek beiratkozva a részlegre, 

de adott alkalmakkor ingyenesen tudnak kölcsönözni az állományból. 

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a diavetítő, melynek állományát bővíteni is tudtuk. Főleg 

a kisgyermekes szülők látogatják részlegünket. A Gyermekbirodalom foglalkozásaihoz szívesen 

használja ezt a lehetőséget, főleg az óvodások körében.  

Legnagyobb sikert még mindig a dvd-k aratják, hiszen nem mindenkinek van lehetősége moziba 

járni. A PONS nyelvcsomagok sem vesztettek népszerűségükből, folyamatosan bővítettük 

állományát, melyet a felnőtt korosztály is szívesen kölcsönöz ismeretei frissítésére. 

Hangoskönyveink állományát is növeltük idén, főként szépirodalmi alkotásokkal, de akadtak 

szakirodalmi cd-k is elsősorban a gyereknevelés témakörében. 

A gyermekkönyvtárral együttműködve Betűbölcsi rendezvényükre könyv- és cd ajánlókat 

állítottunk össze a kisgyermekes anyukáknak, hogy minél átfogóbb képet kapjanak a részleg 

állományáról. 

 

2018-ban médiatári olvasójegyből befolyt összeg: 34 000.-Ft (2017-ban 32 000.- Ft), késedelmi 

díjból: 5595.-Ft (2017-ban 2530.- Ft). 

 

A 2018-as év kézzel regisztrált statisztikai adatai, összehasonlítva a 2017-es évvel: 

 

 2017 2018 

egyéni látogató: 1202 1185 

csoportos látogatók 26 csoport 624 fővel 16 alkalom 368 fővel 

cédulán kölcsönzések száma: 62 82 

cédulán kölcsönzött dok. száma: 204 308 

helyben kölcsönzések száma: 593 538 

helyben kölcsönzött dok. száma: 1655 1423 

helyben használatok száma: 565 615 

helyben használt dok. száma: 9407 9851 

telefon: 197 195 

távreferensz: 149 152 

személyes referensz: 1037 1056 

 

A használók változatos kérésekkel fordultak a könyvtároshoz: 

Modern mesék diafilmen, szakdolgozathoz zenei könyvek és kották, művész- és Oscar-díjas 

filmek, gitárkotta, mai szépirodalmi művek hangoskönyvön, adott ünnepekhez zenei 

összeállítások, katonadalok kottái, könnyűzenei előadókról könyvek, mesekönyvek zenei 

melléklettel. 

 

Napi munkák: referensz kérdések megválaszolása, kölcsönzés, helyben kölcsönzés. 

 

A könyvtáros által az év során elvégzett feladatok: 

 filmes ajánló a házasság hetére, 

 médiaajánlók készítése havonként az új beszerzésekből, alkalmanként kedvcsináló 

a nem beiratkozott olvasóknak, ifjúsági ajánló, (honlap, facebook, külső 

ajánlószekrény), 

 plakátok készítése a részleg ajánlóinak, 
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 részvétel a Hattyúkerti zenés esték rendezvényein, ami idén nyolc alkalommal 

került megrendezésre, 

 dvd- és hangoskönyv jegyzék naprakész aktualizálása, 

 könyvtárhasználati órák megtartása,  

 filmvetítéssel egybekötött foglalkozások iskolásoknak,  

 zenei előadások megtartása általános iskolásoknak a Művészeti Iskolával 

együttműködve, 

 az állomány folyamatos bővítése, negyedéves rendelések összeállítása, 

 a részleg átköltöztetése az internetes részlegre, 

 a részleg áthelyezése miatt a könyvállomány átnézése, leválogatása és átállítása (a 

leválogatottak elhelyezése a kölcsönzői részlegen), 

 dvd-k téma szerinti besorolása és átállítása (a könnyebb kereshetőség miatt), 

 cd-rom-ok, zenei könyvmellékletek, könnyűzenei és komolyzenei cd-k, elavult 

dvd-k átválogatása és leselejtezése, 

 kis raktár állományának rendbetétele. 

 

A médiatár feladatait Czibolya Szilvia könyvtáros látta el. 

 

 

INTERNETES RÉSZLEG 
 

A 2018-as év kézzel regisztrált statisztikai adatai, összehasonlítva a 2017-es évvel: 

 

 2017 2018 

Internet látogatások száma: 4197 4870 

ebből internetezés, számítógép-

használat 
1804 1555 

csoportos látogatások 39 alkalom 

1040 fővel 
34 alkalom 

1071 fővel 

helyben kölcsönzések száma: 115 114 

helyben kölcsönzött dok. száma: 301 297 

helyben használatok száma 158 163 

helyben használt dokumentumok 

száma 
1141 1137 

személyes referensz kérdések: 1269 1317 

telefon, email 1471 1521 

távreferensz kérdések: 234 230 

 

2018-ban az internethasználatok összesített ideje: 2219 óra 36 perc, számítógép használat: 

1555 db. 
2018-ban az internetes olvasójegyből befolyt összeg: 36 700.-Ft.  

Esetenkénti internet használati díjból befolyt összeg: 24 000.-Ft.  

Internetes nyomtatásból befolyt összesen: 33 285.- Ft. 

Késedelmi díjból befolyt összeg: 5595.-Ft 

 

Továbbra is rendszeresen tartunk „Ismerkedés az internettel” címmel számítógép és internet 

használati képzéseket kezdő és haladó szinten. A nyári hónapok kivételével igény szerint 

indulnak az oktatások. Fő korosztályunk még mindig a nyugdíjasok, de előfordulnak tanárok is 

akiknek a digitális naplóhoz elengedhetetlen az internet megfelelő használata.  Februárban 12 
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fővel (kezdő), májusban 9 fővel (kezdő), júniusban 6 fővel (haladó), szeptemberben 11 fővel 

(kezdő), novemberben 5 (kezdő), illetve 4 fővel (haladó) indítottunk képzést. 

Internetes képzésekből befolyt összeg: 234 000.- Ft. 

A használó képzésben 48 alkalommal 393 fő vett részt.  

 

A beiratkozott számítógép használóknak többsége fiatalokból, középiskolásokból és az idősebb 

korosztályból tevődik össze, de ők is már évek óta tagjai az internetes részlegnek. Sok az alkalmi 

számítógép használók (otthoni rossz gép, nyomtató vagy szkennelő hiánya miatt keresnek fel 

bennünket). Az okostelefonok és az olcsóbb internet szolgáltatás miatt évről – évre kevesebben 

keresik fel részlegünket számítógép használattal kapcsolatban. Sokan gyors segítségként veszik 

csak igénybe a részleg gépeit (nyomtatásra). Főként email olvasásra, filmletöltésekre, közösségi 

oldalak látogatására, játékra és online filmnézésre használják a gépeket. 

 

A használók többféle kérdéssel fordultak a könyvtároshoz segítségért:  

Több éve nyújt segítséget a könyvtár az Erzsébet-program pályázatainak feltöltésében, email 

létrehozásában és szállásfoglalásban. Ebben az évben összesen 259-en keresték fel részlegünket 

Erzsébet nyaralás kapcsán, tavaly kb. 120-an. A későbbiekben a szállásfoglalást is nálunk intézik 

a nyugdíjasok. Az alábbi kérésekkel szoktak még hozzánk fordulni: hivatalos nyomtatványok 

keresése és letöltése honlapokról, ügyfélkapu regisztrációjához és megnyitásához segítség, 

önéletrajz minták letöltése és kitöltése, levelezőrendszer használata, Otthon Melege programra 

való jelentkezés, iratok szkennelése és nyomtatása, iskolai anyagok kidolgozása, emailek 

küldése. 

 

Március 22-29. között került sor a 19. Internet Fiesta országos programsorozat helyi 

rendezvényeinek lebonyolítására, melybe már több éve kapcsolódunk be. A programokban 

ugyanúgy a kollégák és külső előadók is tartanak foglalkozásokat és előadásokat.  

 Az Internet Fiesta témaköre volt a KÖNYVTÁR - INTERNET – EGÉSZSÉG. Az egészséges 

életmód, a sport, az egészség – betegség témakörét járja körbe a sorozat. Az internet segítséget 

nyújt az egészségre nevelésről, illetve a betegség-megelőzésről szóló hiteles információk 

megtalálásához. A széles témakör változatos programok megszervezésére nyújt lehetőséget. 

Fontos felhívni a figyelmet az interneten keringő tévhitekre, félretájékoztatásokra is. 

Idén mi ismételten a középiskolás korosztályt szólítottuk meg, elsősorban vetélkedőkkel 

ismeretterjesztő előadásokkal, de a kisebbeknek is kínáltunk programokat. 

Idén 21 programunkon 745 fő vett részt (tavaly 17 programunkon 804 fő).  

 

A nyári szünetben már több éve tartunk táborokat az internetes részlegen is. Tavaly második 

alkalommal „Zöldnyomon járunk” öko-élménytábort szerveztünk általános iskola felső 

tagozatos tanulóinak. Az egyhetes tábor alatt „zöld” témakörben szervezünk előadásokat, 

foglalkozásokat, külsős programokat és kirándulásokat. Ebben az évben is sok olyan helyen 

fordultunk meg, amely a gyerekek számára is érdekes izgalmas élményeket nyújtott. 

Megismertük a méhészek, sajtkészítők és szappankészítők munkáját, ellátogattunk 

kutyamenhelyre, ebtenyésztőhöz, tangazdaságba, rajzoltunk és festettünk és egy nagy 

kirándulással zártuk a felejthetetlen hetet. 

Idén táborunkon 20 diák vett részt. 

 

Október 1-7-ig került sor a 12. országos könyvtári napok helyi rendezvényeinek 

lebonyolítására. Az internetes részlegen munkanélkülieknek tartottunk foglalkozás az 

álláskeresési technikákról és hogyan is kell jó önéletrajzot írni. Az rendezvény szlogenje a 

„Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés”, melyen belül a Tudásátadás – 
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tudásegyesítés témakörében hirdettük meg előadással egybekötött foglalkozásunkat. A 

résztvevők száma ezeken a foglalkozásokon összesen: 10 fő. 

 

2018-ban a csoportos látogatók az internetes részlegen 34 csoport 1071 fővel. 

2018-ban az Internetes részleg szolgáltatásainak bemutatása összesen 91 alkalom 1698 

fővel. 

 

Napi munkák: referensz kérdések megválaszolása, kölcsönzés, helyben kölcsönzés. 

 

A könyvtáros által az év során elvégzett feladatok: 

 alkalmanként online és írott sajtófigyelés, 

 meghívók, szórólapok, programok, plakátok készítése és nyomtatása, 

 honlap feltöltése (rendezvények, képek, sajtó, könyvajánlók feltöltése és a 

gyermekbirodalom lapjának szerkesztése), 

 könyvtári facebook és instagram oldal kezelése, feltöltése, karbantartása, 

 könyvtári fényképrendelés negyedévente, 

 alkalmanként az olvasószolgálatban kölcsönzési és egyéb feladatok végzése, 

 kezdő és haladó képzések szervezése és megtartása, a tananyag aktualizálása, 

képzésekhez igényfelmérés készítése és elemzése,  

 raktári szakállomány leselejtezése és a kölcsönzői állomány leválogatása, 

 informatikai könyvek leválogatása, 

 Erzsébet programosok pályázatainak feltöltése, figyelése és a későbbiekben 

szállásfoglalás, 

 részvétel a házasság hete projektcsoportban (ötletelés, megvalósítás, könyvjelző és 

ajándékkártya készítés, vetélkedő szervezése), 

 részleges nyitva tartás ügyeletének vállalása, 

 Művelődési Központ nyári táboraira külső foglakozások megtartása, 

 könyvtárhasználati órák és egyéb témakörű órák megtartása, 

 rendezvényeken való részvétel (pl.: Wass Albert, hattyúkerti zenés esték, Földrajzi 

szabadegyetem) 

 részvétel a minőségbiztosításban (folyamatszabályozási és stratégiai munkacsoport 

feladatainak elvégzése),  

 a partnerségi munkacsoport feladatainak elvégzése (kérdőívek összeállítása, feldolgozása 

és értékelése, együttműködési megállapodások készítése), 

 részvétel a Göllesz Viktor Ált. Iskola KI MIT TUD versenyén és a tavaszi 

szavalóversenyen zsűritagként,  

 GINOP pályázat eszközeinek átvétele beüzemelése, foglalkozások megtartása, 

negyedévente pályázati elszámolása, 

 részvétel elsősegély tanfolyamon, 

 részvétel a Libafesztiválon, 

 Földrajzi Szabadegyetemi és Imázs pályázat elszámolása,  

 NKA Földrajzi szabadegyetem és az ökotábor folytatására pályázat beadása, 

 az ifjúsági sarok megálmodása, tervezése, beszerzése és megvalósítása, 

 öko projektcsoportban való részvétel.  

 

Az internetes részleg feladatait Czibolya Szilvia könyvtáros látta el. 
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IFJÚSÁGI SAROK 

 

 2018/IV. negyedév 

egyéni látogató 382 

csoportos látogatások 5 csoport 141 fővel 

cédulán kölcsönzések száma - 

cédulán kölcsönzött 

dokumentumok száma 
- 

helyben kölcsönzések száma 66 

helyben kölcsönzött 

dokumentumok száma 
127 

helyben használatok száma 108 

helyben használt 

dokumentumok száma 
949 

Személyes referensz 110 

 

2018-ban csoportos látogatások az ifjúsági részlegen: 5 csoport 141 fővel, 

2018-ban 3 rendezvényen megjelent összesen: 306 fő. 

 

2017-ben egy EFOP pályázat keretén belül felmerült, hogy a fiatalabb generáció számára olyan 

helyet, kuckót alakítsunk ki, ahol az ifjúság kikapcsolódhat, beszélgethet, játszhat, zenét 

hallgathat, filmet nézhet és tanulhat. Mindezt a könyvtár falain belül.  Ekkor több középiskolához 

kérdőívet juttattunk el, amelyben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen helyet tudnak maguknak 

elképzelni, milyen események vonzzák be őket, milyen témájú könyveket olvasnak stb. 

2018-ban könyvtárunk új épületrésze 10 éves évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból 

szerettük volna megvalósítani az ifjúsági sarok tervét. A legjobb helynek a médiatár részleg 

bizonyult, amely egy kicsit eldugottabb, a fiatalok egy kicsit el tudnak vonulni. 

A médiatár, az internetes részleg egy belső részében helyezkedik el. Az ifjúsági sarok 

kialakításához szükséges volt, hogy a médiatárat az internetes részlegbe költöztessük. A 

polcokat, asztalokat és ülő alkalmatosságokat kicseréljük a céloknak és a fiatalok igényeinek 

megfelelő bútorzatra. A részlegben kényelmes ülőgarnitúra, tanulásra alkalmas székek és 

asztalok, babzsákok, állólámpa, faliújság, üzenőtábla smart tv, dvd lejátszó, laptopok és tabletek, 

társasjátékok, folyóiratok s kifejezetten ennek a korosztálynak szóló irodalom várta őket. 

Október 4-én történt meg a részleg ünnepélyes átadása, ahol a gyerekek és felnőttek is 

megismerhették és birtokba vehették az újonnan kialakított sarkot. Az estet egy Slam Poetry 

irodalmi est zárta, ami nagy nézettségnek örvendett. Második irodalmi estünkre november 16-án 

került sor. 

A sarok közkedvelt lett a fiatalok körében, nemcsak a félegyházi diákok, hanem a kollégiumban 

lakók is sűrűn látogatnak bennünket iskola után vagy kimenő időben. Szívesen néznek filmeket, 

youtube csatornát, spotify-t, leülnek társasjátékozni vagy csak egy jó könyvvel felkuporodnak az 

ülőgarnitúrára. 

 

Az ifjúsági sarok feladatait Czibolya Szilvia könyvtáros látta el. 
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INFORMATIKA 
 

Hardver 

Két új PC beszerzésére került sor, valamint GINOP pályázatból három laptopot, két tabletet, két 

telefont és egy színes multifunkcionális nyomtatót nyertünk el. Ugyanezen pályázatbólegy kültéri 

és egy beltéri wifi egysgé is ki lett helyezve. 
 

Néhány periféria javítását igényeltük. Teljes számítástechnikai park karbantartását végeztük 

fizikailag és szoftveresen is. 

 

A NAV számára irodát alakítottunk ki a kamarateremben a májusi adóbevallások elkészítésekor. 

 

Az év folyamán az Ifjúsági sarok eszközeinek (okos TV, blu ray lejátszó stb.) hálózati 

csatlakoztatásának, technikai hátterének kialakítása. 

Szoftver: 

A Textlib szerver- Linux 2.1.1.1640-es változata fut jelenleg 

Hálózati rendszer 

Jelenleg nálunk az internet hozzáférés a KIFÜ (15Mbps) és az önkormányzat által biztosított 

(50Mbps). 

 

Biztonsági javítások 

Eset Endpoint Antivírus programot telepítettünk minden munkaállomásra. 

www.psvk.hu 

Honlapunk naprakész információkat tartalmaz. 

A látogatottsága nagyságrendileg azonos az előző évhez képest. Pontosan 16 824 munkamenet, 

ami 6,7%-os növekedést mutat. 

 



 31 

Facebook megjelenés 

Virtuális közösségi terekből a facebookot menedzseljük és mellette a fiatalok körében elterjedt 

instagramon is jelen vagyunk már. A facebookon van a legnagyobb elérhető célközönség. A 

programok hirdetései és a rendezvények képeinek feltöltése mellett egyéb hírekkel, cikkekkel 

népszerűsítjük oldalunkat. 2017-ben 110 736 bejegyzés elérésünk volt. 

 

2018-ban 97 390 bejegyzés elérésünk volt. 

Az Ifjúsági sarok kialakítása mellett online formában is megszólítottuk a fiatalabb korosztályt az 

instagramon keresztül. Erről jelenleg nincs statisztikai adatunk. 

Így online megtekintéseink száma legalább 114 214. 

A psvk@psvk.hu e-mail címünkre 2920 levél érkezett 2018-ban. 

Egyéb munkák a rendszergazda részéről: 

Az év folyamán részt vett a könyvtári kiadványok és belső használatú nyomtatványok 

tervezésében, javításában és (vagy) nyomtatásában. 

Több pályázat megvalósításának a technikai hátterét biztosította vagy mint előadó részt is vett 

benne. 

Különböző eszközbeszerzéseket bonyolított le az év folyamán. Televízió, blu ray lejátszó, 

hangtechnika bővítés. 

Rendszeresen végezte a karbantartási munkákat: géppark tisztítása, fűtési rendszer felügyelete, 

programozása és termosztát beállítása. 

Tűzvédelmi felelősként a menekülési irányfények ellenőrzését és a tűzriasztó rendszerrel 

kapcsolatos ügyeket intézte. Az Internetes részlegben helyettesítést, a könyvtári kiállítási 

anyagok szállítását, rendezését végezte. 

mailto:psvk@psvk.hu


 32 

Az informatika alapjait (file kezelés: Total Commander; képszerkesztés: Microsoft Picture 

Manager; böngésző használat) alapszintű felhasználóknak oktatta, az intézményi rendezvények 

technikai hátterének (hangosítás, vetítés) biztosítását látta el. 

Az Ifjúsági sarok kialakításában vállalt feladatokat. 
 

A rendszergazdai feladatokat Csányi László látta el. 

 

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (TQM) 

 
A könyvtárban működő Minőségirányítási Tanács (MIT) tagjai: 

 elnök: Kállainé Vereb Mária igazgató 

 Abonyi Szilvia, majd helyette 2018. február 28-tól Iványiné Földi Ágnes 

 dr. Bánki-Horváth Mihályné, Seres Judit 

2018-ban 12 alkalommal ülésezett, minden ülésről emlékeztető és jelenléti ív készült.  

 

A MIT a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK), majd 2018 áprilisától az újonnan 

kidolgozott Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) kritériumai és 

alkritériumai szerint készítette el dokumentumait. 

 

A MIT figyelemmel kísérte minden állandó munkacsoport és az egyes projektcsoportok 

működését. A tavalyi év tömör összegzése: 

 

Stratégia munkacsoport  

Tagok: 

 munkacsoport-vezető: Kállainé Vereb Mária igazgató 

 minden könyvtári szakdolgozó 

Tevékenysége: 

 2017. évi munkatervek áttekintése, tájékoztatás a megvalósult és a meg nem valósult 

tervekről 

 2018. évi munkatervek elkészítése 

 2017-ben megfogalmazott stratégiai terv átfogó céljainak megvizsgálása 

A munkacsoport 3 alkalommal ülésezett. 

 

Folyamatszabályozási munkacsoport 
Tagok: 

 munkacsoport-vezető: Abonyi Szilvia, majd 2018 márciusától Seres Judit 

 minden könyvtári szakdolgozó 

Tevékenysége: 

 folyamatábrák, folyamatleírások, szolgáltatási előírások és kockázatelemzések készítése 

 folyamatleltár frissítése 

Az év során a munkacsoport 9 ülést tartott. 

 

Partnerségi munkacsoport 
Tagok: 

 munkacsoport-vezető: Seres Judit, majd helyette 2018 márciusától Czibolya Szilvia 

 Kállainé Vereb Mária, Regéci Márta, Seres Judit 

Tevékenysége: 

 a véglegesített partnerlista bővítése, aktualizálása 
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 újabb együttműködési megállapodások kötése (középiskolák, kulturális intézmények, 

civil szervezetek) 

 elégedettség- és igényfelmérés a fenntartó, az óvodák és az középiskolák körében 

A munkacsoport 2018-ban 8 alkalommal ülésezett. 

 

Teljesítménymérési munkacsoport 

Tagok: 

 munkacsoport-vezető: Iványiné Földi Ágnes 

 Abonyi Szilvia (2018 márciusáig), dr. Bánki-Horváth Mihályné, Csányi László, Kállainé 

Vereb Mária, Udvardi Anita 

Tevékenysége: 

 használókhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások mérésére vonatkozó mutatók 

elkészítése 

 munkafolyamatok hatékonyságának mérésére vonatkozó mutatók kidolgozása 

 szöveges elemzések megfogalmazása 

A tavalyi év során 12 alkalommal ült össze a munkacsoport. 

 

Projektcsoportok alakultak a nagyobb programokhoz, így az Internet Fiesta, az Országos 

Könyvtári Napok, a házasság hete, a könyvtári táborok, a Sörfesztivál kitelepülés, az Ifjúsági 

sarok,  a Mesemondó találkozó alkalmából. A projektcsoportok munkájáról emlékeztetők, 

értékelések születtek. 

 

Képzések, továbbképzések: 

Seres Judit (MIT tag) befejezte a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szervezte 

Minőségmenedzsment a könyvtárban címmel meghirdetett 120 órás akkreditált képzést. 

 

2018. május 2-án a budapesti Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemény 

koncerttermében Könyvtári minőségmenedzsment műhelynapot szerveztek. Könyvtárunkat 

dr. Bánki-Horváth Mihályné képviselte. 
 

2018. szeptember 24-én Baján az Ady Endre Városi Könyvtárban szakmai napot tartott a 

Könyvtári Intézet Minőségirányítás új rendszere címmel, amelyen dr. Bánki-Horváth 

Mihályné és Seres Judit könyvtárosok vettek részt. 
 

 

2017-ben könyvtárunk honlapján létrehozott Minőségirányítás almenüpontot folyamatosan 

töltjük fel újabb dokumentumokkal. 

 

 

EGYÉB OLVASÓSZOLGÁLATI MUNKÁK, FELADATOK, TÖRTÉNÉSEK, 

TAPASZTALATOK 2018-BAN 
 

2018 év elején minden részleg elkészítette a 2017. évi beszámolóját, 2018. évi munkatervét. 

 

Március 1-ig a kötelező statisztikai adatszolgáltatásnak is eleget tettünk. A Katona József 

Könyvtárnak elküldtük a központi könyvtári beszámolónkat és munkatervünket is. 

 

Archiválásra, megőrzésre szánt folyóirataink köttetése is megtörtént az I. negyedévben (Petőfi 

Népe, Félegyházi Közlöny és a könyvtáros szakmai lapok). 



 34 

Wifi szolgáltatásunk népszerű volt az olvasóteremben. 

 

Az egész év folyamán rendszeresen készítettünk képes könyvajánlót a honlapunkra az új 

beszerzéseinkből. 

 

Folyóiratjegyzékünket aktualizáltuk, honlapunkon közzétettük. 

 

2018. évben a raktári állomány szakirodalmi részén állományapasztást végeztünk. Átnéztük, 

leválogattuk, leselejteztük a már elavult, elhasználódott dokumentumokat. A kölcsönzői 

részlegen a felnőtt szakirodalmi állományt szintén leválogattuk és a kevésbé keresett műveket a 

raktárba elhelyeztük. 

 

A két hetente nyomtatott formában megjelenő Félegyházi Közlöny című helyi lapban továbbra is 

könyvajánló rovatunk helyet kapott, Könyvtársarok elnevezéssel. Aktuális eseményekhez 

kapcsolódva jelentek meg írások. A megjelent összefoglalókat Seres Judit könyvtáros állította 

össze. 

 

2017. évtől külön gyűjtjük a nyomtatásban és elektronikusan megjelent sajtóanyagot a Petőfi 

Sándor Városi Könyvtárról, a médiaszerepléseinket 2018-ban továbbra is tematikusan 

rendszereztük, archiváltuk. 

 

A Katona József Könyvtár Europe Direct részlegének munkatársait fogadtuk, akik rendhagyó 

tanítási órát tartottak két alkalommal középiskolás osztályoknak. 

 

A Nemzeti Kulturális Alap imázspályázatához kapcsolodó projektcsoport munkában részt vettek 

az olvasószolgálat tagjai (pl.: új könyvtárismertető összeállítása, filmforgatáson részvétel stb.). 

 

Főtér irodalmi pályázat - A Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Egyesülete a Félegyháza 

Újjáépül című pályázat keretében, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár szakmai 

támogatásával szépirodalmi pályázatot írt ki a félegyháziaknak, elsősorban a  13-17 éves 

fiataloknak, melynek során mind lírai, mind prózai műfajokban lehetet pályázni. A pályázat 

nyertesei egy öt alkalomból álló, képességfejlesztő irodalmi work shopon vehetnek részt Miklya 

Zsolt költővel és Miklya Luzsányi Mónika íróval. A legjobb írásokból kötetet fog megjeleni 

2019 első felében. 

 

A Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan könyvajánló szekrénybe összeállítást készítettünk. 

 

Olvasóudvarunkat felajánlásból kapott virágokkal bővítettük, szépítettük. 

 

Könyv házhozszállítás szolgáltatásunk 2018-ban is működött. 

Könyv(fu)tár szolgáltatásunk lényege, hogy a beteg, idős, mozgásukban korlátozott, vagy 

valamilyen oknál fogva lakáshoz kötött személyek részére egy könyvtáros havi rendszerességgel 

előre egyeztetett időpontban könyvtári könyveket, folyóiratokat, hangoskönyveket szállít ki. A 

könyv(fu)tár szolgáltatást Seres Judit könyvtáros és Csányi László rendszergazda látta el. 

 

A GDPR / uniós adatvédelem bevezetése terén nem tudtunk előrelépni 2018-ban. A képviselő-

testület 158/2018. (VI. 28.) határozatra alapján az Általános Adatvédelmi Rendelethez 

kapcsolódóan adatvédelmi tisztviselőnek Szunyi Sándort nevezték ki, ugyanakkor egy ügyvédi 

irodát bíztak meg, akik elvégzik az intézmények adatvédelmi átvilágítását és 2019. január 30-ig 

segítik annak megvalósítását.  
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Főbb történések, események az év folyamán kronológiai sorrendben: 

 

Január 22-én A magyar kultúra napja alkalmából Himnuszmondó versenyt rendeztünk a 

Móra Ferenc Közművelődési Egyesülettel közösen az általános iskolás tanulók részére. Ezen a 

napon a Művelődési Központban a könyvtár jelenlegi és nyugdíjas dolgozói közösen megnézték 

a Petőfi „A szőlőszem” c. monodrámáját. A színvonalas műsor után baráti beszélgetésen vettünk 

részt a város közművelődési dolgozóival együtt. 

 

Február13-17-ig a házasság hete alkalmából tartalmas és játékos programokkal egyaránt vártuk 

a családokat, érdeklődőket a könyvtárba.  

 Régmúlt idők házasságai témában interaktív előadást tartott középiskolás tanulóknak 

Kőfalviné Ónodi Márta levéltáros. 

 A házasság a család alapja címmel Hajagos Gyula, a Szent István Egyházközség esperes 

plébánosa tartott előadást. 

 „Szerelmes Valentin” címmel játékos műveltségi vetélkedőt tartottunk középiskolás 

csapatoknak. 

 Színe-java klub foglalkozása is a házasság hetére épült. Témája: Együtt volt. Vezette: 

Tarjányi Xénia művésztanár. 

 „Szívünket adjuk”- olvasóink a szívecskékkel megjelölt romantikus könyveinkből 

válogathattak, melyekhez ajándékkönyvjelzőket és kísérő kártyákat választhattak. 

 Mit jelent Neked a család? – látogatóink megoszthatták gondolataikat a témában 

nyilvános felületünkön. 

 Romantikus filmek hónapját tartottuk a médiatárban. 

 

Február 22-én hatalmas érdeklődés kísérte a könyvtár szervezésében megérkezett Aranybuszt. 

Arany János születésének 200. évfordulójára a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagából összeállított 

interaktív vándorkiállítás érkezett meg városunkba. A magyar irodalom egyik legismertebb 

alakjának életét és munkásságát bemutató tárlatot általános iskolás osztályok (123 fő), 

középiskolás csoportok (138 fő), civil szervezetek és a lakosság (60 fő) tekintette meg, 

mindösszesen 321 fő. Az első csoportot Rosta Ferenc alpolgármester köszöntötte. 

 

 
 

Február 24-én civil kezdeményezésre helyet adtunk a 11 órás Wass Albert-felolvasónapnak és 

részt vállaltunk a lebonyolításában is a Móra Ferenc Közművelődési Egyesülettel karöltve. 

Kiemelt programok voltak a rendezvényen: 

 Szent Benedek Gimnázium tanulóinak összeállított műsora. 

 Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 

diákjainak műsora. 

 Gyermekprogram volt Gulyás László vándormuzsikussal. 
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 Constantinum Intézmény műsora. 

 Közgazdasági Szakgimnázium előadása. 

 Kossuth Lajos Szakképző Iskola műsora. 

 Nyugdíjas klubok műsora. 

 Psalmus Hungaricus. Vers, próza ének a magyarság 300 év szabadságharcáról, 1703-tól 

napjainkig címmel előadást tartott Meister Éva színművésznő. 

 

Márciusban az Internet Fiesta felhívására minden korosztályt elérve tartottunk egyhetes 

programsorozatot a könyvtárban. A fiesta témája volt ebben az évben: „Könyvtár – Internet – 

Egészség”. 

 

Március 20-án Szabó Gábor, a NAV osztályvezetője a 2018. évi adózással kapcsolatban tartott 

előadást. 

 

Áprilisban a költészet napja alkalmából Petőfi felolvasónapot tartottunk, illetve irodalmi estet, 

Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál mutatta be Erdély – Mezőség – A Holt-tenger tükrében – A 

Tóvidék szórványmagyarsága című könyvét. 

 

Április 17-én a NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság munkatársai segítettek a 

kiskunfélegyházi lakosoknak adóbevallásuk kitöltésében, ellenőrzésében, valamint le is adhatták 

személyi jövedelemadó bevallásukat. Segítséget adtak ügyfélkapu nyitáshoz is. 53 fő kérte a 

NAV munkatársainak a segítségét. 

 

Bekapcsolódtunk a városalapítók hete programsorozatba (május 17 – május 27.) 

 május 24. 1848-49 sorsfordító hatása Kiskunfélegyházán és a Jászkun kerületben címmel 

tartott előadást Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros-történész. 

 május 25. Balanyi Károly grafikusművész Üzenet című kiállítását megnyitotta Feledy 

Balázs művészeti író. 

 május 26. Fotókiállítás nyílt a kunsági bajuszfesztiválok legbajuszosabb pillanataiból. A 

kiállítást megnyitotta Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója. 

 

Az ünnepi könyvhét programjai voltak a városi könyvtárban: 

 május 29-én könyvbemutatót tartottunk a Hattyúházban. Juhász István: Szerelem a síron 

túl is. Petőfi Sándor és Szendrey Júlia című könyvét mutattuk be.  

 Damó István rajzkiállításának megnyitója volt a Gyermekbirodalomban. 

  

Júliusban három héten keresztül részleges nyitvatartással (júl. 2 – júl. 22.) működött a könyvtár. 

Ebben az időszakban az internet- és médiarészleg volt nyitva, ahol könyvvisszavétel, 

könyvkölcsönzés (korlátozott állományból), folyóiratolvasás és számítógép- és 

internethasználatra volt lehetőség. 

 

Júliusban kitelepültünk a IV. Félegyházi Kézműves Jótékonysági Sörfesztiválra két napra (július 

13-14.). A kitelepülés célja a könyvtár szolgáltatásainak, rendezvényeinek népszerűsítése, illetve 

a potenciális könyvtárhasználók megszólítása volt. A sikeres megvalósítás érdekében ismét 

projektcsoportot alakítottunk és együtt gondolkodva terveztük meg a programokat.  
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Tapasztalataink a második Sörfesztiválon való részvételről 

 pozitívan fogadták a könyvtár standját a fesztiválra kilátogatók. 

 a fesztiválon a kézműves, családi játszós standon (Lurkó kert) kaptunk helyet, amely 

ideális volt a látogatók megszólítására. 

 az összeállított rejtvényünket kevesebben töltötték ki, mint az előző évben.  A 

 rejtvényt kitöltők nyereménysorsoláson vettek részt, 1 főt sorsoltunk ki, aki 

 könyvjutalomban részesült. 

 elvihető ajándékokat és a szórólapjainkat is szívesen fogadták. 

 ajándékkönyvek közül felnőttek és gyermekek is egyaránt válogattak ebben az 

 évben is. 

 gyermekek által készíthető kézműves játékok gyártására volt a legnagyobb igény. 

Könyvtárunk standjánál kígyót, szörnyecskét lehetett készíteni, de a kisebbeknek 

plüssjátékokkal, illetve színezővel, kirakóval is készültünk. 

 nagyon nagy sikere volt a kisebb és nagyobb gyerekek körében is az ügyességi 

játékoknak, amely újdonságunk volt. Sördobáló és Söremelgető játékkal készültünk. 

E játékoknál kis ajándékokkal is kedveskedtünk az ügyeskedő gyermekeknek (kinder 

figurákból, illetve cukrokból lehetett választani.) 

 standunk mind a két nap 16 órától 22 óráig volt látogatható. 

 

A nyári időszakban egy gyermek olvasótábort, egy helyismereti tábort és egy ökotábort is 

szerveztünk. A táborok egyhetes hasznos és szórakoztató elfoglaltságot adtak a nyári szünetüket 

töltő gyermekolvasóinknak. 

 

A hattyúkerti zenés esték című közkedvelt sorozatunk a nyári időszakban nyolc alkalommal 

szerepelt a rendezvényeink palettáján népszerű előadókkal. 

 

Augusztusban Államalapításunk ünnepén Markolt György szobrászművész kiállítás-

megnyitóját tartottuk. 

 

Szeptemberben részt vettünk a XX. Libafesztiválon. A művelődési központ munkatársainak 

segítettünk a nagyszabású rendezvényen. 

 

Októberben az országos könyvtári napok programjaihoz (okt. 2. – okt. 6.) csatlakoztunk. 

A program szlogenje: „Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés!” volt. 

 Ünnepi betűbölcsit tartottunk az anyatejes világnap alkalmából. 

 „Tudásátadás-tudásegyesítés” címmel álláskeresőknek önéletrajz, illetve motivációs 

levél írásában interaktív csoportos foglalkozást tartottunk. 

 Kiss Czakó Imre fotográfus kiállításának megnyitója volt. 
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 Ifjúsági sarok átadó ünnepsége. 

 Slam poetry és irodalmi estet rendeztünk fiataloknak. 

 

A családi szombat délelőtt keretében őszi kézműves foglalkozást tartottak a 

gyermekbirodalomban a könyvtárosok és a közösségi szolgálatot teljesítő diákok. 

A madárbarát klub kihelyezett foglalkozást tartott a móravárosi parkban, ahol madárodú 

kihelyezések történtek. A Színe-java klub is családi színezést hirdetett e napra. 

A Móra Társaság által meghirdetett Kincskereső rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és 

díjátadó ünnepségére is sor került. A rajzpályázatra a város általános iskolás diákjai neveztek. 

 

Ünnepélyes keretek között „Az Év olvasója” címeket átadtuk az alábbi kategóriákban: 

Az Év olvasója – Száraz-Nagy Andrea 

Az Év gyermekolvasója – Urbán Milán Tamás 

Az Év olvasócsaládja – Juhász család 

Az Év betűbölcsise – Nemcsok Tamás 

Az Év médiatár használója – Gulyás Pál 

Az Év könyvtári segítője – Kapus Béláné. 

 

A díjátadókon Tarjányi Tamásné népzenepedagógus szerepelt. 

 

Október hónapban felhívást tettünk közzé a megunt, feleslegessé vált gyermekkönyvek, játékok 

gyűjtésére a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Családok Átmeneti Otthona lakói 

részére. Az összegyűlt felajánlásokat december 13-án adtuk át az intézmény képviselőinek. 

 

Decemberben olvasóinknak karácsonyi könyvjelzőkkel, papírból készült karácsonyi díszekkel 

kedveskedtünk. 

 

December 11-én Bodor Miklós alkotásaiból állandó kiállítás nyílt. A tárlatnyitó rendhagyó volt, 

hiszen sajtótájékoztatóval kezdődött. Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató elmondta, hogy a 

felújított könyvtár megnyitásának tizedik évfordulója apropóján megnyílt kiállítás harmincöt 

Bodor-grafikát tartalmaz, melyeket a művész özvegye, Bodor Zsófia adományozott a városnak. 

A Hattyúház belső folyosójának falán elegáns megjelenítésben, újszerű elrendezésben 

találkozhatnak a könyvtár látogatói a félegyházi Bodor-gyűjteménnyel, melyben elsősorban ex 

librisek, kiskunsági útszéli keresztek, illetve Madonnák kaptak képi formát jellegzetes stílusban. 

 

A könyvtár fontosnak tartotta ebben az évben is, hogy megőrizze szociális, karitatív funkcióját, 

hátrányos helyzetűek segítését.  

 Évek óta kupakokat gyűjtünk a félegyházi Török Jánoska beteg fiú javára.  

 A Családok Átmeneti Otthona számára a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együtt 

gyűjtöttük a megunt játékokat, mesekönyveket. 

 Egészségükben akadályoztatott személyek részére könyv házhoz eljuttatás programunk 

megvalósításra került (Könyv(fu)tár szolgálat). 

 Munkanélkülieknek ingyenes volt a könyvtári tagság. 

 Hajléktalanok az alapszolgáltatásainkat igénybe vehették. 

 

Fogadtuk a hozzánk közösségi szolgálatra jelentkező középiskolásokat. Rendezvényeinken, 

adminisztrációs munkákban, nyári táboroztatásban, kitelepülések alkalmával, 

gyermekfoglalkozásokon nyújtottak segítséget. 2018-ban 54 fő diákot 1236 órában 

foglalkoztattunk. (2017-ben 49 fő diákot 925 órában foglalkoztattunk.) 
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A könyv-visszavételező állomásunk olvasóink körében továbbra is kedvelt szolgáltatásunk, 

melyet rendszeresen használták. 

 

Online elérhetőségeink a következőek voltak látogatóink, olvasóink számára: 

 

Központi e-mail címünkre (psvk@psvk.hu) olvasóink is gyakran írták meg kéréseiket. 

A honlapunkon (www.psvk.hu) keresztül, az olvasók a nap 24 órájában használhatták on-line 

katalógusunkat, meghosszabbíthatták a náluk lévő dokumentumok kölcsönzési határidejét, 

előjegyezhettek dokumentumokat, valamint lekérdezhették, megtekinthették saját olvasói 

állapotukat. 

Facebook közösségi portáron is elérhető volt a könyvtár, ahol elsősorban rendezvényeinkről, 

aktuális híreinkről, felhívásainkról adtunk tájékoztatást. Olvasóink üzeneteit itt is tudtuk fogadni. 

Instagram oldalon is hírt adunk könyvtárunk eseményeiről, újdonságainkról, amelynek az 

elérhetősége: @petofisandorvarosikonyvtar. 

 

Az intézmény igazgatóhelyettese: dr. Bánki-Horváth Mihályné könyvtáros. 

 

 

GYERMEKBIRODALOM 

 

Főbb statisztikai adatok:  

A 14 éven aluli beiratkozott olvasók száma: 1199 fő volt (2017-ben: 1152 fő), növekedés 47 

fő. 

A rendezvények (40 alkalom 1939 fő) és foglalkozások (62 alkalom 1211 fő) (mesés 

könyvtárbemutató ovisoknak, Igaz mese könyvtárbemutató iskolásoknak, könyvtárhasználati, 

játékos, könyves, farsangi, március 15-i, táplálékpiramisról szóló, húsvéti, lexikonhasználati, 

mesés, kihelyezett óra, Luca-napi, karácsonyi, pályaorientációs, kézműves, népszokásos stb. 

foglalkozások) 102 alkalom 3150 fő (2017-ben: 108 alkalom; 3343 fő). 

 

A csoportos látogatások száma: 121 alkalom, 1964 fő (2017-ben: 103 alkalom, 1588 fő).  

 

Folyóiratok: a gyermekrészlegbe 22 féle folyóirat járt (2017-ben 19 féle).  

14 év alatti egyéni látogatók száma a kölcsönzőpultban, kézi regisztráció alapján: 6083 fő 

(2017-ben 4450 fő) 

14 év alatti egyéni látogatók a TextLib alapján 6522 fő (2017-ben 6223 fő). 

Helyben, a Gyermekbirodalomban 2018-ban kézzel regisztrált látogatók száma: 14 év 

alattiak: 5637 fő, 14 év felettiek: 3630 fő. Összesen: 9267 fő 

Kölcsönzők száma: 3261fő (2017-ben 2966 fő).  

Kölcsönzött dokumentumok száma: 8745 db (2017-ben 7727 db). 

Helyben kölcsönzések száma: 2791 alkalom (2017-ben 1942 alkalom).  

Helyben kölcsönzött dokumentumok száma: 6601 db (2017-ben 4244 db).  

Távhasználat: telefon, e-mail, fax, levél: 2367 db (2017-ben 1945 db).  

Személyes referensz kérdések száma: 898 db (2017-ben 1483 db).  

Távreferensz: 19 alkalom (2017-ben 67 alkalom).  

Számítógép-használat: 2401 alkalom (2017-ben 1412 alkalom). 

Intézmények szerinti megoszlás a csoportos látogatottság szempontjából: 

mailto:psvk@psvk.hu
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Iskolai csoportok látogatása 2018-ban (létszám szerint)

Platán u. Ált. Isk.; 

54

Darvas J. Ált. Isk.; 

27

Waldorf Ált. Isk.; 23

Const. Móra F. Ált. 

Isk.; 487

Göllesz V. Ált. Isk.; 

108

Batthyány L. Ált. 

Isk.; 92

József A. Ált. Isk.; 

49

Iskolai csoportok látogatásai 2018-ban (alkalom szerinti sorrend)

Platán u. Ált. Isk.; 3

Waldorf Ált. Isk.; 2

Darvas J. Ált. Isk.; 1

Const. Móra F. Ált. 

Isk.; 24

József A. Ált. Isk.; 3

Göllesz V. Ált. Isk.; 

18

Batthyány L. Ált. 

Isk.; 6

Óvodai  csoportok látogatása 2018-ban (létszám szerint)

Bercsényi u. Óvoda; 

55

Móravárosi Óvoda; 

58

Szegedi u. Óvoda; 

69

Kossuthvárosi 

Óvoda; 44

Const. Óvoda; 56

Dózsa Óvoda; 51
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Tapasztalataink a gyermekrészlegben: 

 

2018-ban is mozgalmas, tevékeny évet zárt a Gyermekbirodalom. Könyvtárunk nyert az NKA 

„Intézményi imázs kialakítása a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban” c. 

pályázaton. Így lehetőségünk nyílt egységes koncepció alapján Rátkai Zsuzsanna grafikussal 

elkészíttetni a Gyermekkönyvtár szórólapját, könyvjelzőket és a folyosói falra a hozzá 

kapcsolódó „könyvtári manó” dekorációkat. Víziné Csilla bábkészítő a jövő évben elkészíti a kis 

manókat báb formában is. 

 

Decemberben gyarapodtunk egy felállítható, jó minőségű vetítővászonnal, amely nagy segítség 

lesz a projektoros vetítések alkalmával. Megoldódott a sötétítési problémánk is: Kocsis Béla 

asztalos karnisokat szerelt fel, valamint tudtunk fényzáró függönyöket vásárolni. Sikerült új 

viaszosvászon terítőket is beszereznünk a kézműves foglalkozásokhoz. 

 

2018-ban szokatlanul sok, öt kiállításnak adtunk helyet (4 gyermekrajzokból készült, 1 grafikus 

készítette). Júniusban került megrendezésre Damó István gyermekillusztrátor, grafikus kiállítása, 

melynek megnyitóján Miklya Zsolt és Miklya Luzsányi Mónika beszélgettek a művésszel és a 

jelenlévő gyerekekkel. 

 

Kilencedik éve zajlanak nagy sikerrel a 2018-ban öt alkalommal megrendezett családi szombat 

délelőttök. A főként hagyományokhoz kötődő, kézműveskedéssel és zenés műsorral színesített 

programok sok látogatót vonzottak. 

 

Áprilisban és októberben szerveztük meg az óvodások hetét. 2018-ban óvódás 

könyvtárbemutatóra és őszi, szüretelős foglalkozásra vártuk a kicsinyeket. A foglalkozás végén 

apró könyvtári ajándékkal távoztak tőlünk. Örömünkre többen jöttek vissza beiratkozni, könyvet 

kölcsönözni, boldogan mutatva szüleiknek a Gyermekkönyvtárat. 

 
Betűbölcsi programunkat nagy számban látogatták a kismamák. Az általunk kialakított bababarát 

terület lehetőséget ad pl. szoptatásra, pelenkázásra. 2018-ban a Katona József Könyvtárral 

konzorciumban nyertünk az EFOP 3.7.3-16 (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 

biztosítása) című pályázaton. Ennek eredményeképpen 4 képzést tudtunk indítani (angol, színező 

klub, pszichológiai témában), melyeken a betűbölcsibe járó kismamáink, és más – a pályázat 

célcsoportjába tartozó egyének - is részt tudtak venni. 

 
Júniusban rendeztük meg a „Varázslatos állatbirodalom” című olvasótáborunkat alsós 

gyermekeknek, 17 fő részvételével. A velünk töltött egy hét alatt elolvastunk együtt egy könyvet, 

megoldottunk a könyvhöz kapcsolódó feladatokat, kézműveskedtünk és kirándultunk. 

 
Folytatódott a nyári szünetben az „Unatkozol? Vár a könyvtár” című foglalkozássorozatunk. 

Változatos programokat kínáltunk az általános iskolás korosztálynak kézműveskedéssel, 

diavetítéssel, filmnézéssel, csocsózással, totóval, biliárdozással. Hetente kétszer, kedden és 

pénteken vártuk diák önkénteseinkkel a gyerekeket. 

 
Szeptember 10-én a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban az MKE szakmai napján előadást 

tartott Regéci Márta gyermekkönyvtáros. A prezentáció témája a kiskunfélegyházi könyvtár jó 

gyakorlatai voltak (családi szombat délelőtt, betűbölcsi, helyismereti vetélkedő). 

 

November 11-30-ig, 8 fordulóban zajlott a „Csodatarisznya” mesemondó találkozó, amelyre a 

tavalyi évhez hasonlóan 90 gyermek nevezett be. Városunkat Dinnyés Nelli 2. osztályos (József 
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Attila Ált. Isk.) és Vincze Zsolt 8. osztályos (Batthány L. Ált. Isk.) tanulók képviselik majd a 

2019 februárjában Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban rendezett megyei mesemondó 

találkozón. A zsűrit többnyire a város nyugdíjas pedagógusai és a GYIÖK tagjai alkották. 

 

Novemberben az Időfutár találkozón vendégünk volt Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája. 

Decemberben nálunk járt Kovács Attila - írói nevén Holden Rose - interaktív olvasásnépszerűsítő 

előadásával. Népszerűségét mutatja, hogy egyetlen délelőtt alatt elfogytak az időpontok mind a 

három előadására. 

 
Változatlanul népszerűek voltak Maria Bloom Alkotó angol foglalkozásai. Sok-sok kisgyermek 

vett rajtuk részt éves szinten. A programra betérő gyermekek gyakorta be is iratkoztak 

könyvtárunkba, és más rendezvényeinkre is eljöttek. 

 
Az iskolai csoportok is rendszeresen felkerestek minket könyvtárbemutatók, különféle témájú 

foglalkozások, könyvcserék alkalmával. A város legtöbb iskolájából ellátogattak hozzánk. 

Törekedtünk a régi együttműködési megállapodások megújítására és újabbak kötésére a város 

oktatási intézményeivel. 

 
Nagyon jó az együttműködésünk a Védőnői Szolgálattal, a Nagycsaládosok Egyesületével, a 

Móra Ferenc Közművelődési Egyesülettel, a Gyermek és Diákönkormányzattal és a Városi 

Önkormányzattal. 

Az Európai Uniós pályázatok lehetőséget adnak különféle új közösségek, irodák megalakulására. 

Az év végén több új együttműködési lehetőséggel keresett fel minket pl. az EFI Iroda, a 

kecskeméti Koramentor Ház, a Praxis Közösség. A következő évben ezeket a lehetőségeket is 

igyekszünk kihasználni a Betűbölcsi programjaink tervezésekor. 

Az olvasók számára biztosított számítógépeket is kedvelik a gyermekek, amelyen 

kikapcsolódhatnak és tanulmányaikhoz használhatják az internet segítségét, de már szerencsére 

otthon is egyre többen rendelkeznek ezzel a hozzáféréssel. 

 

Saját rendezvényeinken kívül a városiakon is képviseltettük a gyermekkönyvtárat. Jelen voltunk 

a gyermeknapon, a Hello nyáron, a Sörfesztiválon. 

 

A félegyházi újszülötteket decemberben apró ajándékkal, szórólappal invitáltuk intézményünkbe. 

 

 

Nagyobb rendezvények 2018-ban a Gyermekbirodalomban  

 

Családi szombat délelőttök: 
5 alkalom 428 fővel (2017-ben 5 alkalom, összesen 484 fővel) 

február 3. farsang  

április 7. húsvét  

május 19. gyermeknap  

október 6. országos könyvtári napok helyi rendezvényei  

november 24. mikulás 

 

Betűbölcsi: 

19 alkalom 783 fővel (2017-ben 18 alkalom, összesen 614 fővel)  

Január 9 – december 11.  
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Matrica és figura csere: 7 alkalom 58 fővel (2017-ben 7 alkalom, összesen 195 fővel) április 14 

– szeptember 22. 

 

Csodatarisznya mesemondó találkozó: 
8 alkalom 309 fővel (2017-ben 8 alkalom, összesen 309 fővel) 

November 11-30.  

 

Madárbarát klub: 
2 alkalom 55 fővel (2017-ben 1 alkalom, 16 fővel)  

Március 10., október 7.  

 

Óvodások hete: 

12 alkalom 333 fővel (2017-ben 9 alkalom 237 fővel) 

Április 16-26. 

Október 11-25. 

 

Unatkozol? Vár a könyvtár! Apróságok délelőttje, nagyobbacskák délutánja 

programsorozat: 

14 alkalom 299 fővel (2017-ben 16 alkalom 290 fővel) 

Augusztus 3-24. 

 

Maria Bloom Alkotó angol foglalkozásai 

32 alkalom 503 fővel 

Január 5.- December 21. 

Egyéb programok, rendezvények: 

 

Január 12-től Maria Bloom alkotó angol foglalkozásai hetente egy alkalommal 

Január 22. Himnusz-mondó verseny általános iskolások számára a könyvtár és a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület szervezésében  

Február 7. Móra felolvasónap a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezésében 

Február 22. Aranybusz Kiskunfélegyházára látogatott 

Március 9. Weöres Sándor szavalóverseny  

Március 22-29. Internet Fiesta 

Április 7- május 31. Petőfi versillusztrációs kiállítás 

Április 10. védőnői minikonferencia 

Május 8. születés hete (kibővített betűbölcsi) 

Június . 7. Damó István rajzkiállításának megnyitója 

Június 16. Hello nyár rendezvényre kitelepülés 

Június 18-22. Varázslatos állatbirodalom olvasótábor 

Augusztus 24- szeptember 6. Humanum Salma Humanitárius Alapítvány rajzkiállítása 

Szeptember 7. Libafesztiválra meghirdetett rajzpályázat alkotásainak helyet adunk 

Szeptember 28. mese felolvasónap, Zsirmik István bábjátékával 

Október 2-6. Országos könyvtári napok: anyatejes világnap, családi szombat, Móra rajzpályázat 

díjátadása, Év olvasója díj átadása zenés műsorral. 

Október 6 – november 30. Kincskereső kisködmön rajzpályázat 

November 11. Időfutár találkozó 

December 13. Holden Rose interaktív író-olvasó találkozó. 
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Mindösszesen a gyermekbirodalmi foglalkozások, rendezvények, kiállítások, programok 
száma: 223 alkalom 5114 fő (2017-ben 211 alkalom 4931 fővel).  

A gyermekkönyvtári feladatokat Regéci Márta és Csővári Márta látták el. 

 

 

VI. RENDEZVÉNYEK A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 
 

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2018. évi rendezvényei a Hattyúházban. 

 

A 10 éve megújult és kibővült könyvtárépület számtalan lehetőséget kínált az intézmény 

számára, hogy folytassa eddigi rendezvényeit, valamint olyan új programokat szervezzen, 

amelyekkel széles közönséget is megszólíthat. 

 

1. Könyv- és könyvtárhasználati, olvasáskultúrát fejlesztő programok: 

 

A felnőtt részlegben tartott könyvtárbemutató foglalkozások, csoportok száma: 19 csoport, 367 

fővel (2017-ben 21 csoport, 437 fővel). 

Foglalkozások a Gyermekbirodalomban: 102 alkalom, 3150 fővel (2017-ben 108 alkalom, 3343 

fővel). 

Az Internetes részleg szolgáltatásainak bemutatása: 91 alkalom, 1698 fővel (2017-ban 110 

alkalom, 2467 fővel). 

Médiatár szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő foglalkozások: 16 alkalom, 368 fővel (2017-ben 

26 alkalom, 624 fővel). 

Ifjúsági sarok bemutatása: 5 alkalom 141 fővel. 

A városi könyvtárat, szolgáltatásait bemutató könyv- és könyvtárhasználati, 

internethasználati, médiatárhasználati és irodalomnépszerűsítő foglalkozások száma 2018-

ban mindösszesen 233 alkalom, 5724 fővel (2017-ben 265 alkalom, 6871 fő). 

 

2. Nagyobb rendezvények a városi könyvtár szervezésében: 

 
Január 24. Megrendezésre került a FELVI tájékoztató. 

Január 30. Bán Mór személyesen mutatta be a Hunyadi regényciklus 9. Isten árnyéka című 

kötetét. Bevezetőt Kollár László képviselő mondott.  

  

Február 6. Móra felolvasódélutánt tartottak Móra Ferenc műveiből a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület, a Móra Ferenc Társaság és a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai. 

Témája Mórák Petőfiről volt.  Február 13 – 17. Megrendezésre került a házasság hete, ahol 

meglepetésekkel, akciókkal vártuk olvasóinkat a könyvtárban.  

Február 13. Régmúlt idők házasságai címmel előadással egybekötött beszélgetést tartott 

Kőfalviné Ónodi Márta levéltáros. 

Február 13. A házasság hete alkalmából Hajagos Gyula plébános tartott előadást A házasság a 

család alapja címmel.  

Február 17. Megrendezésre került a Nagy Attila középiskolás szavalóverseny.  

Február 22. 30 éves a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Bemutatkoztak az alkotó tagok. 

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet nyugalmazott múzeumigazgatóval Kőfalviné Ónodi Márta 

levéltáros beszélgetett. Köszöntőt mondott Kapus Béláné, az egyesület elnöke.  

Február 24. 11 órás Wass Albert felolvasónapot tartottunk a Hattyúházban. PSALMUS 

HUNGARICUS címmel adott előadást Meister Éva, a Magyar Művészetért Ex-Libris-díjas 

színművésznő. Vers, próza, ének a magyarság 300 év szabadságharcáról, 1703-tól napjainkig.  
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Március 13. Görgei Artúr, a szabadságharc fővezére címmel tartott előadást Hermann Róbert 

történész.  

Március 20. Őstermelőket és családi gazdaságokat érintő 2018. évi adóváltozásokról tartott 

előadást Szabó Gábor, a NAV osztályvezetője. 

 

Április 11. A költészet napja alkalmából Petőfi felolvasónapot szervezett a Petőfi Sándor Városi 

Könyvtár és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. 

Április 12.  A városi könyvtár költészetnapi irodalmi estje alkalmából, Lőwey Lilla és Váradi 

Péter Pál Magyar Örökség-díjas, Tamási Áron-díjas szerzőpáros bemutatta az Erdély – Mezőség 

– A Holt-tenger tükrében – A Tóvidék szórványmagyarsága című könyvét. Közreműködött Soós 

Andrea előadóművész. Köszöntőt mondott Gajdics Ottó. 

 

Május 3. 30 éves a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Bemutatkoztak az alkotó tagok. 

Szűts Tamás szobrászművésszel beszélgetett Fülöp Piroska. Köszöntőt mondott Kapus Béláné, 

az egyesület elnöke.  

Május 24. 1848-49 sorsfordító hatása Kiskunfélegyházán és a Jászkun kerületben címmel tartott 

előadást Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros-történész. 

Május 29.  A helyi ünnepi könyvhét keretein belül könyvbemutatót tartottunk a Hattyúházban. 

Juhász István: Szerelem a síron túl is. Petőfi Sándor és Szendrey Júlia című könyvét mutattuk be. 

Köszöntőt mondott Csányi József polgármester.  

 

Szeptember 6. A XX. Libafesztivál keretében tartott gasztronómiai előadást Ács Imre, a 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 

Szakközépiskola és Szakiskola tanára, mesterpedagógusa.  

Az országos könyvtári napok keretében: 

 Október 4. A városi könyvtárban kialakított Ifjúsági sarok átadása. Köszöntőt mondott 

Rosta Ferenc alpolgármester. Az átadó után Slam poetry és irodalmi estet tartottunk Miklya 

Csanád és barátai közreműködésével. A Gráf estek sorozat nyitó előadása is volt egyben. 

 Október 6. Megrendezésre került a családi szombat délelőtt a könyvtárban. Programok 

voltak: Színe-java klub és a Madárbarát klub kihelyezett foglalkozása. A Színe-java klub témája: 

A bűvös erdő – őszi hangulatban volt. Vezette: Tarjányi Xénia művésztanár. A Madárbarát klub 

kihelyezett foglalkozása a móravárosi Hóvirág Gyógyszertár mögötti parkban volt, a program: 

madárodú kihelyezés. Vezette: Meizl Ferenc klubvezető. 

 10 órakor az Év olvasója díjátadására került sor. A díjátadó ünnepség után a Móra 

Társaság alsó tagozatosainak meghirdetett Kincskereső-rajzpályázatának eredményhirdetése 

történt meg. A programokon közreműködött Tarjányi Tamásné népzenepedagógus. 

 

Október 18. Könyvbemutatót tartott Pallagi Mária Requiem egy ’56-osért. Apám, Pallagi 

Sándor emlékére című könyvével. Köszöntőt mondott Rosta Ferenc alpolgármester.  

 

November 16. Gráf estek sorozat előadása volt. Irodalmi beszélgetést és zenés felolvasást tartott 

Babiczky Tibor költő. 

November 29. Bemutattuk Babay József Mi huszonketten c. könyvének reprint kiadását a szerző 

születésének 120 éves évfordulója alkalmából. 

 

December 11. A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola adventi hangversenye hangzott el. 

December 31. Emlékeztünk Petőfi Sándor születésének 196. évfordulójára. Irodalmi 

délelőttünkön a Széljáró Balladás együttes kiadásában a Petőfi-emlékévben megjelent Petőfi cd 

bemutatója volt. Köszöntőt mondott Csányi József polgármester. 
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3. ISMERETTERJESZTŐ JELLEGŰ ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK: 

 

A városi könyvtár földrajzi, helytörténeti, irodalmi és zenés műsorokkal, zenés irodalmi estekkel, 

könyvbemutatókkal várta 2018-ban is a kedves látogatókat, érdeklődőket. 

A könyvtárban több előadássorozat is évek óta sikeresen működik, illetve megújulnak. 

Igyekeztünk a város lakosságának kulturális igényeihez alakítani ezen sorozatokat, minél több 

tudományterületet, érdeklődési kört lefedve és mindezt igényes, színvonalas előadókkal 

megtartva. 

 

Népszerű sorozataink, klubjaink a következőek: 

Földrajzi szabadegyetemi sorozatunkon előadóknak egyetemi tanárokat, népszerű és kedvelt 

szakembereket tudtunk hívni a könyvtárba ez évben is egy sikeres NKA pályázatnak 

köszönhetően. A sorozat nagyon népszerű volt a város lakossága körében és a kiskunfélegyházi 

középiskolák kollégiumaiból is rendszeresen jöttek az érdeklődő csoportok a 

természettudományokat népszerűsítő előadásokra. 

A sorozat házigazdája Bense Zoltán tanár, hegymászó volt. 

Félegyházi Gráf-estek. Ifjúságnak szóló zenés irodalmi estek, beszélgetések. 

Könyvek klubja olvasókör. A modern irodalom népszerűsítése, megismertetése volt a klub fő 

célkitűzése és hogy örömmé tegye az olvasást. Az olvasókör havi rendszerességgel működött. 

Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

Hattyúkerti zenés esték címmel a nyári időszakban - június, augusztus vége, szeptember eleje - a 

könyvtár udvarán hangulatos zenés esteken vehetett részt az érdeklődő közönség. 

Színe-java klub: Stresszoldó, inspiráló és kikapcsolódást nyújtó közös színezés kicsiknek és 

felnőtteknek egyaránt művészetterápiás céllal. A könyvtárban megtekinthető aktuális 

kiállításokat a klubvezető szakszerű kalauzolásával minden egyes foglalkozás alkalmával 

megtekintették a klubtagok. 

Vezette: Tarjányi Xénia művésztanár. 

 

Január 13. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár vezetésével. 

A foglalkozás témája:”jégvarázs” volt. 

Január 16. A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Björg Vik elbeszélései voltak. 

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

Január 25. A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében Wynne-Hughes Veronika tartott 

előadást. Az előadás címe Hajóstoppal a Föld körül. Bevezetőt mondott Bense Zoltán tanár.  

 

Február 7. Ötórás felolvasást tartottak az általános iskolások Móra Ferenc műveiből. 

Vendégünk Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája volt. 

Február 15.  A földrajzi szabadegyetem előadássorozat keretében előadást tartott dr. Szilassi 

Péter Visszatérés Etiópiába címmel. Bevezetőt mondott Bense Zoltán tanár. Az előadást 

támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.  

Február 17. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár 

vezetésével. 

A foglalkozás témája:”együtt” volt. 

Február 20. A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Dino Buzatti Riadalom a 

Scalában című elbeszélése volt. 

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

 

Március 1.  Emlékezést tartottunk Gampel Bélára, a majsajakabszállási és tiszaföldvári 

plébánosra, az „aranyszájú szónokra”. Előadó volt Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési 

Egyesület elnöke.  
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Március 6.  A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Móricz Zsigmond A boldog 

ember című regényéből egy részlet volt. 

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

Március 6. A kecskeméti Katona József Könyvtár Europe Direct részlege tájékoztató előadást 

tartott középiskolásoknak az Európai Unióban történő továbbtanulás, munkavállalás 

lehetőségeiről. 

Március 8. A földrajzi szabadegyetem előadássorozat keretében előadást tartott dr. Karancsi 

Zoltán egyetemi tanár Grúziáról. Bevezetőt mondott Bense Zoltán tanár. Az előadást támogatta a 

Nemzeti Kulturális Alap. 

Március 13. A kecskeméti Katona József Könyvtár Europe Direct részlege tájékoztató előadást 

tartott középiskolásoknak az Európai Unióban történő továbbtanulás, munkavállalás 

lehetőségeiről. 

Március 13. Dr. Tasiné Csúcs Ildikó szegedi kutató könyvtáros a Móra Ferenc Gimnáziumban 

tartott kihelyezett előadást Szent-Györgyi Albert, a tudós és az ember címmel. A programot a 

Katona József Könyvtár támogatta. 

Március 22. Gárdonyi Géza 155. születésnapja alkalmából előadás tartott Juhász István. Az 

előadás címe Égre néző lélek volt.  

 

Április 4. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár vezetésével. 

Április 10.  A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Mikszáth Kálmán Két 

választás Magyarországon című regényéből egy részlet volt. 

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus.  

Április 11. A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány díjkiosztó ünnepségét tartották a 

Hattyúházban. 

Április 19.  A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében előadást tartott Végvári Tamás. 

Az előadás címe Kajakkal Európa Körül volt. Bevezetőt mondott Bense Zoltán tanár. Az előadást 

támogatta a Nemzeti Kulturális Alap. 

 

Május 10. 150 éve halt meg Tompa Mihály. A költő életéről és munkásságáról K. Csontosné 

Tompa Anna nyugalmazott pedagógus tartott előadást. Közreműködött Mayer László.  

Május 12. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár vezetésével. 

A foglalkozás témája:”zöldellő természet” volt. 

Május 15.  A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Fazil Iszkander Vérbosszú 

című novellája volt.  

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

Május 30. A Hattyúkerti zenés esték sorozat keretein belül Reneszánsz est a könyvtárban címmel 

léptek fel a következő együttesek: Corvo Bianco Reneszánszegyüttes (vezette: Jankovszki 

Ferenc), Palestrina Kamarakórus (vezette: Szatmári Imre), a Batthyány Lajos Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola Drámacsoportja (a műsorukat összeállította Répa Mónika 

drámapedagógus). Az est folyamán tánctanítást tartott a közönségnek Fantolyné Makány Ildikó 

táncpedagógus.  

 

Június 7.  A Hattyúkerti zenés esték sorozat keretében Kész a leltár címmel tartott előadást 

Fekete Zoltán és barátai. Az esten dalok és zenés versek hangzottak el.  

Június 9. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár vezetésével. 

Június 12. A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Panait Istrati: Kyra Kyralina 

kisregénye volt.  

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

Június 12.  A Hattyúkerti zenés esték sorozat keretében koncertet tartottak a Batthyány Lajos 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola zenei pályára készülő végzős növendékei.  
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Június 21. A Hattyúkerti zenés esték sorozat keretében, a zene ünnepén vendégünk volt a 

VÁNDOR VOKÁL: Izsák Kata és Farkas Tünde. Közreműködött Zsirmik István. 

Június 26. Mezősi Ágnes fotóművész Amerikából jöttem c. élménybeszámolóját tartotta a 

Hattyúházban. A vendégeket köszöntötte dr. Ónodi Izabella, a Művelődési és Szociális Bizottság 

elnöke. A fotóművésszel Sinkó Melinda beszélgetett. 

Június 27. Humanum Salma Alapítvány rendezvényének vendége volt Báthory Attila. 

Június 28.  A Hattyúkerti zenés esték sorozat keretében vendégünk volt az öt éves IL GATTO 

NERO BRASS QUINTETT. Az együttes tagjai: Pallagi Gábor és Magony Dezső trombitán 

játszott, Benkő Gabriella kürtön, Farkas Bence harsonán és Magyari András tubán.  

 

Augusztus 23.  A Hattyúkerti zenés esték sorozat vendége volt a „The fusion art” együttes. A 

zenekar tagjai voltak: Földi Jácint trombita, Kovács Levente billentyű, Várkonyi Zsolt 

basszusgitáros és Varga Ákos ütőhangszereken. 

Augusztus 30. Zsoltárok és dicséretek gitárkísérettel. „Mely igen jó az úr Istent dicsérni…” 

címmel közreműködött Varga Katica előadóművész és Ivaskovics József  zeneszerző. 

Szeptember 8.  Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár 

vezetésével. 

A foglalkozás témája:”az ősz színei” volt. 

 

Szeptember 11. Hogyan öregedjünk egészségben? címmel tartott előadást Prof. dr. Dinya 

Zoltán, az MTA doktora.  

Szeptember 18. A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Nagy Lajos Kiskunhalom 

című regényéből egy részlet volt.  

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

Szeptember 20. A Hattyúkerti zenés esték sorozat keretében Tárogató, a léleksimogató címmel 

tartott önálló műsort dr. Tóth Ákos tárogatós.  

Szeptember 27.  20. éve hunyt el városunk díszpolgára, Szántó Piroska Kossuth-díjas 

festőművész. Ez alkalomból tartott előadást Szabó Ildikó művésztanár.  

 

Október 9. Humanum Salma Alapítvány rendezvényének vendége volt Gyöngyösi Sándor 

fülöpjakabi biogazda, dr. Tóth Norbert Kristóf gyógyszerész és dr. Sinkó Melinda 

gyermekgyógyász.  

Október 11. 190 éve született és 120 éve halt meg Reményi Ede hegedűművész, a félegyházi 

Petőfi-kultusz elindítója. Előadást tartott Kapus Béláné Rokonlelkek Reményi és Petőfi címmel. 

Az előadás után megkoszorúzták Reményi Ede szobrát az Ótemplom kertjében. 

Október 16. A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Szappanos Jolán A nagy 

pusztán – A XIX. évszázadbeli bugaci pásztorélet ismertetése volt.  

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

Október 20. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár 

vezetésével. 

A foglalkozás témája: ”bűvös erdő – őszi hangulatban” volt. 

Október 25.  Díszpolgáraink halálának 100. évfordulója alkalmából előadást tartott Mayer 

Lászlóné és Mayer László. Az előadás címe Gr. Tisza István versus dr. Holló Lajos volt. Az 

előadás után Holló Lajos szobrát megkoszorúzták.  

 

November 3. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár 

vezetésével. 

A foglalkozás témája: Téli táj volt. 

November 6. A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Fakazava Hicsiro: 

Zarándokének c. elbeszélése volt. 
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Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

November 15. A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében előadást tartott dr. Tarjányi 

József. Előadásának címe volt Irán, ahol szeretik a magyarokat. Bevezetőt mondott Bense Zoltán 

tanár. Az előadást támogatta a Nemzeti Kulturális Alap. 

November 22. Három év a 26-ból. Petőfi Sándor élete és költészet, 1844-45-46-ban. Az irodalmi 

estet Juhász István ny. gimnáziumi tanár tartotta. 

 

December 4. Simon Géza Gábor Ha a budapesti jazzmozgalom naplót írt volna 1919-1950 

címmel könyvbemutatót tartottunk. A szerzővel Dulity Kálmán beszélgetett. 

December 8. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg, Tarjányi Xénia művésztanár 

vezetésével. 

A foglalkozás témája: Karácsonyi motívumok volt. 

December 11. A Könyvek klubja olvasókor összejövetelének témája Kaffka Margit Színek és 

évek c. regényéből részlet volt. 

Az összejövetelt vezette dr. Szabó Imre filozófus. 

A rendezvények és a rendezvénylátogatók száma 75 alkalom, 3963 látogató. (2017-ben 66 

alkalom, 3851 látogató). 

 

 

4. A városi könyvtár rendezvény- és kiállítóterme színvonalas kiállításokkal várta a 

látogatókat: 

 

Január 18. Az Élet Mű címmel Gubcsi Attila félegyházi festőművész kiállítása nyílt meg. A 

tárlatot megnyitotta dr. Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Díj kuratóriumának elnöke. 

Köszöntőt mondott Csányi József polgármester.  

 

Február 23. Görgényi István tatabányai festőművész képsorozata volt megtekinthető a könyvtár 

előtti Fekete Pál sétányon. A kiállítás a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából 

került megrendezésre. 

 

Március 2. 30 éves a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület alkalmából kiállítást rendeztek az 

egyesület alkotó tagjainak gyűjteményéből. A kiállítást megnyitotta Rosta Ferenc 

alpolgármester. 

 

Április 6. Hermkens Edit festőművész kiállítását Weiner Sennyey Tibor író, költő, a DRÓT 

főszerkesztője nyitotta meg. Közreműködött Gajdics Dávid.  

 

Május 25. A városalapítók hete keretében Balanyi Károly grafikusművész Üzenet című 

kiállítását megnyitotta Feledy Balázs művészeti író.  

Május 26. Fotókiállítás nyílt a kunsági bajuszfesztiválok legbajszosabb pillanataiból. A kiállítást 

megnyitotta Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója.  

 

Augusztus 17. Markolt György szobrászművész kiállítását Markolt Sebestyén képzőművész 

nyitotta meg. Köszöntőt mondott Csányi József polgármester. 

 

Október 3. Kiállítás nyílt Kiss Czakó Imre „Szülőföldemen” – Kiskunfélegyháza és környéke 

természeti értékei címmel. A kiállítást megnyitotta dr. Ónodi Izabella, a Művelődési és Szociális 

Bizottság elnöke.  

Október 20. A „Virágos Félegyházáért” 2018-ban meghirdetett verseny díjazottjainak 

fotókiállítása volt látható az őszi virágünnepen, illetve utána a kölcsönzőtérben. 
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December 7. Vitéz Smídt Róbert szőgyéni fafaragóművész kiállítását Rosta Ferenc 

alpolgármester nyitotta meg. 

 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2018-ban 10 alkalommal rendezett kiállítást rendezvény- és 

kiállítótermében, kamaratermében (2017-ben is 10 alkalommal). Kiállításainkat összesen  2375 

fő tekintette meg (2017-ben 2332 fő). 

 

EFOP pályázat képzéseinek látogatottsága: 

 

Kismamák pszichológiai tréningje: (9 alkalom 90 fő) 

Életvezetési tréning a Hajléktalanszállón: (9 alkalom 86 fő)  

Angol nyelvi kör: (32 alkalom 320 fő) 

 

 

A városi könyvtár által 2018-ban szervezett rendezvényeken 489 alkalommal összesen  

14 329 látogató vett részt (2017-ben 449 rendezvény, 14 702 látogató). 

 

 

VII. GAZDÁLKODÁS 

 

Kiskunfélegyháza város önkormányzata 2018. évi költségvetését - így a Petőfi Sándor 

Városi Könyvtárét  – 2018. február 8-án fogadta el.  

Költségvetésünk főbb adatai: 
  

megnevezés összeg (e Ft) 

személyi 39428 

járulék 7626 

dologi 9383 

beruházás 943 

összesen: 57380 

 
 

Könyvtári szolgáltatási bevételeink alakulása: 
 

Beiratkozási, késedelmi, fénymásolási díjak, könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége, könyvtári 

kiadványok értékesítése, használt könyvek árusítása, internetes- és médiatárhasználati díjak, azaz 

a szolgáltatási bevételek összege 2018-ban 1 621 110.- Ft, (2017-ben 1 612 210.- Ft). Ebben 

jelentős összeget tesz ki a beiratkozási díj (2018-ban 509 250.- Ft, 2017-ben: 591ezer Ft), az 

internetes képzések díjai (2018-ban 234 000.- Ft, 2017-ben 282 200.- Ft), valamint az 

állományból kivont és ajándékba kapott dokumentumok árusításából befolyt összeg (2018-ban 

411 500.- Ft, 2017-ben: 267 100.- Ft). 

 

A gazdasági feladatokat Kis-Szabó Jánosné és Cseri József látták el. 
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VIII. ÖSSZEGZÉS 

 

Intézményünk 2018-ban is igen sikeres évet zárt, a takarékos gazdálkodás nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy költségvetésünk egyensúlyban maradjon. Szerény eszközfejlesztést valósítottunk 

meg, valamint egy új részleget hoztunk létre. Gyarapodott a könyvtár gyűjteménye, eleget 

tudtunk tenni olvasóink igényeinek, az informatikai háttér eszközfejlesztése biztosította a 

könyvtári rendszer stabilitását. 

 

Köszönjük városunk képviselő-testületének egész évi támogatását, munkánk segítését. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2019. január 18. 

 
 

        Kállainé Vereb Mária 

         igazgató 

 


